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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  زمبابوي

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  ألمانيا  )، الشريحة الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى
 

جيم  (المرفق  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  المجموعة األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 16.2  2012 السنة:

 

   2012 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  أليروصوالتا  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  الي إجم

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.06    0.06    الھيدروكلوروفلوروكربون 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

في البوليوالت سابقة  ب141
 الخلط المستوردة

 6.48       6.48 

         فلوروكربون الھيدروكلورو
 16.22    16.22      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 23.91  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 17.80  :2010-2009خط األساس لفترة 

  األوزون) االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ

 11.57  المتبقي: 12.34  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة  ألمانيا
لألوزون (طن من قدرات 

 استنفاذ األوزون)
3.06 0.00 1.24 0.00 0.00 1.86 0.00 0.62 6.78 

 685,129 62,699 0 188,097 0 0 125,398 0 308,935 يكي)التمويل (دوالر أمر
 

  المجموع 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال 

  ال ينطبق  ال ينطبق
17.8 17.8 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 11.57 

  ال ينطبق

صى لالستھالك الحد األق
المسموح به (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

  ال ينطبق  ال ينطبق

17.8 17.8 16.02 16.02 16.02 16.02 16.02 11.57 

  ال ينطبق

تكلفة 
المشروع 
 ةالمطلوب

من حيث 
  المبدأ

(دوالر 
  أمريكي)

  ألمانيا

تكاليف 
 1,038,818 56,000 0 0 168,000 0 112,000 0 275,927 419,417 7,474  المشروع

تكاليف 
 124,270 6,699 0 0 20,097 0 13,398 0 33,008 50,096 972  الدعم

المبالغ التي وافقت 
 عليھا اللجنة التنفيذية

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 426,891 0 0 0 0 0 0 0 0 419,417 7,474  المشروع

تكاليف 
 51,068 0 0 0 0 0 0 0 0 50,096 972  الدعم

 المبالغ إجمالي
 المطلوب الموافقة

 ھذا في عليھا
 دوالر (االجتماع
  )أمريكي

تكاليف 
 275,927 0 0 0 0 0 0 0 275,927 0 0  المشروع

تكاليف 
 33,008 0 0 0 0 0 0 0 33,008 0 0  الدعم

 

  الموافقة الشمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 
 حاديإلى االجتماع ال ،ةنيمعالوكالة المنفذة ال ابصفتھ ،حكومة ألمانيا ت، تقدمزمبابويبالنيابة عن حكومة  .1

خطة إدارة إزالة المواد طلب لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من ن للجنة التنفيذية ببعيوالس
 33,008تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد ،اأمريكي ادوالر 275,927 بمبلغ وقدره 1الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من  ا. ويشمليأمريك ادوالر
 .2015و 2014، وخطة تنفيذ الشريحة للعامين الھيدروكلوروفلوروكربونية

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

مراجعتھا في عام  توتم 2004عام  فيرقابة على المواد المستنفدة لألوزون للوائح زمبابوي ل تم إعداد .2
لتتضمن اإلزالة المعجلة للھيدروكلوروفلوروكربون، وتنص على نظام ترخيص وحصص للمواد  2011

الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات والخالئط القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون. وتحكم ھذه اللوائح أيضا 
ركيب نظم المواد المستنفدة لألوزون، وتشغيلھا ووقف تشغيلھا وتدميرھا. ومن المخطط فرض حظر على استيراد ت

في البوليوالت السابقة الخلط وعلى المعدات القائمة على  موجودب ال141-الھيدروكلوروفلوروكربون
. وكان من المخطط فرض الحظر 2015 الھيدروكلوروفلوروكربون على أن يتم تنفيذه بحلول أول يناير/كانون الثاني

 .2020روفلوروكربون قبل عام وعلى استيراد مختلف أنواع المنتجات والمعدات القائمة على الھيدروكل

شركات  ساشتملت الشريحة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمويال لتحويل خمو .3
دارغاوي تصنّ  اردة ع رغاوي العزل الجاسئة لمع واح عزل تستخدم في الغرف الب ي والتجاري وأل د المنزل ت التبري

تخدام  ك باس ري ( 75.50وذل ن مت ام  8.31ط ي ع تنفاد األوزون) ف درات اس ن ق ن م  2010ط
ى 141-لھيدروكلوروفلوروكربونل ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة. وقد انخفض ھذا االستھالك إل

  .1992في عام  )طن من قدرات استنفاد األوزون 6.48طن متري ( 59

تقدم على النحو المخطط في تحويل شركات الرغاوي الخمس. وتم شراء معدات لثالث شركات  قد أحرزو .4
ن، بما في ذلك ماكينة رغاوي عالية الضغط، وخزان ووعاء للخلط، ومعدات أمان وقطع اتقوم بالتحول إلى السيكلوبانت

أن يتم التركيب والتجربة . ومن المخطط 2013يتم تسليمھا في نھاية أكتوبر/تشرين األول  غيار، ومن المتوقع أن
دوالرا أمريكيا وتم تقديمه ضمن  222,635. وبلغ التمويل المناظر 2013وبداية التشغيل في ديسمبر/كانون األول 

ن تحت األرض اخزن السيكلوبانت جملة أمور لتكاليف جزء من المعدات؛ واألعمال المدنية المتعلقة بتركيب أوعية
وكمالياتھا. وقدمت المساعدة التقنية، بما في ذلك تقييم الموقع والتدريب، إلى الشركتين الصغيرتين المتبقيتين لنقل 
المعارف والمھارات بشأن العمل مع تكنولوجيا الرغاوي المنفوخة بالمياه. ومن المتوقع أن تنتھي جميع عمليات 

 .2013عام التحولي بنھاية ال

عقدت حلقة عمل ألصحاب المصلحة لتقديم معلومات عن ووتم تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد.  .5
 22إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، وحصص الواردات وأھداف بروتوكول مونتريال. وتم تدريب ما مجموعه 

لألوزون، والخالئط والمعدات القائمة على المواد اد المستنفدة وضابطا من الجمارك على الرقابة على واردات الم
موانئ الدخول األساسية. في المستنفدة لألوزون. وتم شراء مجموعة أدوات أربع لتحديد المواد المستنفدة لألوزون 

، بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير خدمة على ممارسات الخدمة الجيدةمن تقنيي ال 175وقدم التدريب لـ
، واالستخدام اآلمن لغازات تبريد الھيدروكربون. وتم شراء أدوات الخدمة والمعدات 22-فلوروكربونالھيدروكلورو

األساسية وتقديمھا إلى التقنيين ومراكز التدريب المھني. وتم إجراء رصد المشروع وتنسيقه بواسطة وحدة األوزون 
د الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأعدت وحدة ة األولى من خطة إدارة إزالة الموالالوطنية للتنفيذ الشامل للمرح

 األوزون الوطنية خطط التنفيذ السنوية والتقارير.

                                                      
لتحقيق والستين  خامسفي اجتماعھا ال لزمبابويوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1

  .2020بحلول أول يناير/كانون الثاني من خط األساس في المائة  35لوروكربون بنسبة استھالك الھيدروكلوروففي خفض 
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دوالرا أمريكيا من أصل المبالغ الموافق عليھا  378,221، تم صرف مبلغ وقدره 2013 سبتمبر/أيلولحتى و .6
دوالرا  48,670بقي البالغ . وسيتم صرف الرصيد المتاأمريكي دوالرا 426,891للشريحة األولى وقدرھا حتى اآلن 

  .2014أمريكيا في عام 

 السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طالخط

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من  إن .7
االنتھاء من تحويل جميع شركات الرغاوي التي تستخدم  ضمنتتالھيدروكلوروفلوروكربونية 

مزيد من الدوالرا أمريكيا)؛ و 166,762ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط  (141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الجمارك على رصد في مجال تدريب الالتدريب لضباط الجمارك ومسؤولي إنفاذ القانون اآلخرين من خالل مدرسة 

من تقنيي خدمة  200ضافي لما يبلغ عدده اإلتدريب ال)؛ وأمريكي دوالر 10,000متثال عند مواقع الحدود (اال
التبريد، بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخدمة معدات التبريد وتكييف الھواء 

وحدات  10مجموعة إضافية من األدوات و 50راء دوالرا أمريكيا)؛ وش 55,000القائمة على الھيدروكربون (
دوالرا  23,600دوالرا أمريكيا)؛ وبيان للتحول إلى المواد الھيدروكربونية ( 155,000السترداد غازات التبريد (

 ).ادوالرا أمريكي 5,065المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ورصد وتقييم األنشطة في خطة إدارة إزالة  أمريكيا)؛

  ت األمانة وتوصياتھاتعليقا

  التعليقـات

  تفعيل نظام التراخيص

 وحصصللترخيص نافذ يفيد بوجود نظام وطني تأكيد من الحكومة  استالمتم ، 63/17تمشيا مع المقرر  .8
 إزالة لجدول متثالالا ضمان على وأن النظام له القدرة ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من والصادرات الواردات
ھدف لوفقا  2013وتم إصدار حصص الواردات لعام  .مونتريال ولكلبروتو ربونيةكلوروفلوروكدروالھي المواد

 الرقابة في بروتوكول مونتريال.

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لزمبابوي في االجتماع الخامس  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  الموافقة على تمت .9
). وبعد الموافقة على طن من قدرات استنفاد األوزون 15.44طن متري ( 275.7 يبلغمحدد خط أساس  ندع، والستين

بيانات استھالكھا المبلغ عنه خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، طلبت حكومة زمبابوي مراجعة 
ب زمبابوي لمراجعة بيانات االستھالك لعام . ووافقت األطراف، في اجتماعھا الثالث والعشرين، على طل2009لعام 

وبناء عليه، تم تعديل . )XXIII/29(المقرر  طن من قدرات استنفاد األوزون) 17.1طن متري ( 303.47إلى  2009
ن الجدول ذ مستوى استھالك يويبطن من قدرات استنفاد األوزون).  17.8طن متري ( 314.9خط األساس إلى 

. ولن يتغير مستوى التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة 2012-2007لفترة الھيدروكلوروفلوروكربون ل
مع المراجعة التي تمت لخط األساس الالزم لزمبابوي األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  لالمتثال للھيدروكلوروفلوروكربون.
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  )7في زمبابوي (المادة  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون – 1الجدول 

 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008 2007  الھيدروكلوروفلوروكربون

 أطنان مترية
 8.5 - 4.9 10.0 7.1 0.2 - ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 306.4 294.5 350.7 316.4 296.4 157.8 298.3 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  المجموع (أطنان مترية)
 

298.3 158.0 303.5 326.4 355.6 294.5 314.9 

        أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 0.9 - 0.5 1.1 0.8 0.0 - ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 16.9 16.2 19.3 17.4 16.3 8.7 16.4 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 17.8 16.2 19.8 18.5 17.1 8.7 16.4 المجموع (أطنان مترية)

  
  

 المتعلقة بالتكنولوجياالمسائل 

بناء على طلب لمعلومات إضافية عن غازات التبريد القائمة على الھيدروكربون، أفادت ألمانيا أنه، على  .10
دروكربون في لھيل إلى المعدات القائمة على اوالرغم من عدم إجراء مسح بشأن استخدامھا، ھناك من الواضح تح

في المائة من إجمالي المعدات يستند إلى غازات تبريد الھيدروكربون،  20سوق المحلي. ومن المقدر أن أكثر من ال
إزالة في المائة من األجھزة المنزلية المباعة تستند إلى الھيدروكربونات. وفي الشريحة الثانية من خطة إدارة  70وأن 

لترويج استخدام غازات تبريد  وزون الوطنية لمشروع بيانيخططت وحدة األالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
(خزانة المشروبات، وخزائن العرض في الحجم الھيدروكربون في معدات التبريد التجارية الصغيرة/المتوسطة 

الستخدام اآلمن لغازات تبريد ااء الصغيرة. وتمت صياغة مسودة لمدونة ممارسات والسوبرماركت) ونظم تكييف الھ
روكربون حتى يتم إنفاذھا عند االقتضاء. وتعمل وحدة األوزون الوطنية مع ھيئة المعايير في زمبابوي على الھيد

 عايير الدولية لغازات تبريد الھيدروكربون واعتمادھا كمعايير وطنية.متعديل ال

  مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 ،XXIII/29اجع لالمتثال على النحو الذي وافقت عليه األطراف في مقررھا تمشيا مع خط األساس المر .11
ديدة جفقرة  أضيفتوقامت األمانة بتحديث الفقرات ذات الصلة في االتفاق بين حكومة زمبابوي واللجنة التنفيذية، 

نحو والستين، على ال خامسلإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق التي تم التوصل إليه في االجتماع ال
ي لالجتماع الحادي نھائق االتفاق الكامل المنقح بالتقرير الارفوسيتم إ. الحالية الوثيقةالمبين في المرفق األول ب

  .للجنة التنفيذية والسبعين

  الخالصة

وأن استھالك  2012لم يستورد في عام ب (النقي) 141-الحظت األمانة أن الھيدروكلوروفلوروكربون .12
نتيجة لألنشطة المنفذة في خطة إدارة  2012في المائة في عام  16انخفض بنسبة  22-لوروفلوروكربونالھيدروك

تحقيق ب سمحإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والحظت كذلك تفعيل نظام للترخيص والحصص وسي
ات شرككبير في تحويل  تخفيضات في االستھالك تمشيا مع جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال. وأحرز تقدم

 ھيئةشترك تالرغاوي الخمس وتم إعداد أنشطة في قطاع الخدمة وتنفيذھا مع مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين. و
التبريد وتكييف الھواء في زمبابوي بنشاط في تنسيق أنشطة التدريب والتوعية بين أعضائه. وكما أفادت حكومة 

الجمارك،  في مجالتدريب ال عاھدرسة التدريبية الرئيسية في مجال التبريد ومألمانيا، فإن تعزيز التعاون مع المد
لتدريب من شأنه أن ل نمعھديالبون في المناھج الدراسية في ھذين وإدراج المسائل الجارية للھيدروكلوروفلوروكر

المواد يضمن االستمرارية طويلة األمد لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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  التوصيـات
 

 :بما يلي اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق .13

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة   )أ (
 ؛زمبابويفي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1، من التذييلين 1الفقرة  ثتأن تالحظ أن أمانة الصندوق قد حدّ   )ب (
واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون لالمتثال  زمبابويحكومة 

تم  الذيث يحل محل االتفاق لإلشارة إلى أن االتفاق المحدّ  16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا ، راجعالم
 ؛مس والستين، على النحو المبين في المرفق األول بالوثيقة الحاليةالتوصل إليه في االجتماع الخا

في استھالك المواد  ةالمستدام ات المجمعةلتخفيضلنقطة البداية المراجعة أن  كذلك أن تالحظ  )ج (
 طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستعمال 17.8الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

طن من قدرات  18.5وطن من قدرات استنفاد األوزون  17.1لبالغ ا 2009عام ي لفعلالستھالك الا
طن  6.11دا ئمن بروتوكول مونتريال، زا 7المادة المبلغ عنه بموجب  2010استنفاد األوزون لعام 

في نظم البوليوالت السابقة  موجودب ال141-من قدرات استنفاد األوزون للھيدروكلوروفلوروكربون
 .طن من قدرات استنفاد األوزون 23.91ج عنه الخلط المستوردة، مما ينت

توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة و .14
تكاليف الدعم  ، مع2015-2014 الشريحة تنفيذالمقابلة ل ةخطوال، زمبابويلإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 :ند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناها عالمرتبطة بھ

  تمويل المشروععنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

  ألمانيا 275,92733,008
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 لاألوالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف زمبابويحكومة نّص يجب إدماجه في االتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
  

للجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في البلد") وا("  زمبابوي يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  11,57ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل 
  مونتريال.

ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة زمبابوي واللجنة التنفيذية في االجتماع    -16
 والستين للجنة التنفيذية. الخامس 

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 استنفاد األوزون)(بأطنان قدرات 

 16,86 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,94 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 17,80 األولى جيم  المجموع الفرعي

ب في 141–الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة

  6.11 

 23,91    المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات 1.1

بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 11,57 16,02 17,8017,8016,0216,0216,0216,02 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى 2.1
به المسموح 

لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
استھالك األوزون) 

 ال يوجد 11,57 16,02 17,8017,8016,0216,0216,0216,02 ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه 1.2
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (ألمانيا) 
 (دوالر أمريكي)

474 7  417 419  927 2750000 1120000 1680 0 000 56  818 038 1  

تكاليف دعم الوكالة 2.2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر ) 

972 50 096 008 330398 130097 200 0 699 6  270 124  

إجمالي التمويل 1.3
المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)

474 7  417 419  927 2750000 1120000 1680 0 000 56  818 038 1  

مجموع تكاليف 2.3
الدعم (دوالر 

 أمريكي)

972 50 096 008 330398 130097 200 0 699 6  270 124  

إجمالي التكاليف 3.3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

446 8  513 469  935 3080398 1250097 1880 0 699 62  088 163 1  

أطنان قدرات استھالك لمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ا 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
  األوزون)

5,29 

أطنان قدرات استھالك التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
  األوزون)

0,00 

 11,57  طنان قدرات استھالك األوزون)أ( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4

أطنان قدرات ب  المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون1.2.4
  استھالك األوزون)

0,94 

ن قدرات أطناب   التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.2.4
  استھالك األوزون)

0,00 

 0,00  أطنان قدرات استھالك األوزون)ب  (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.2.4

ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
  أطنان قدرات استھالك األوزون)ا االتفاق (تحقيقھا بموجب ھذ

6,11 

ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقھا في 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
  أطنان قدرات استھالك األوزون)مشروعات سابقة موافق عليھا (

0,00 

ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-روكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيد 3.4.4
  أطنان قدرات استھالك األوزون)(

0,00 

 
 


	مقترح مشروع: زمبابوي
	ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
	وصف المشروع
	التوصيات
	Annex I

