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 المتحدة تنزانيا جمھورية:  المشروع  مقترح

  
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  
  

  اإلزالة
  

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة (اليونيب) ومنظمة 

مية األمم المتحدة للتن
  الصناعية (اليونيدو)

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثانيةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  جمھورية تنزانيا المتحدة

  قابةتدبير الر  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  
األمم المتحدة للتنمية منظمة ، (رئيسية)

   الصناعية (اليونيدو)

  2020بحلول عام  %35  السابع والستون

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 1.3   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2014 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

  1.59    1.59      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  0.01    0.01      123-الھيدروكلوروفلوروكربون

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

  1.70  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  1.70  :2010-2009خط األساس لفترة 

  المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) االستھالك

  1.11  المتبقي: 0.59  موافق عليه بالفعل:

  
  المجموع  2020 2019 2018  2017  2016 ) خطة األعمالخامسا(

األمم منظمة 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

0.1 0 0 0 0 0.1 

 54,500 0 0 0 0 54,500 التمويل (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

 (اليونيب)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

0.1 0 0 0 0.1 0.2 

 62,150 24,860 0 0 0 37,290 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 ) بيانات المشروعسادسا(

 
2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 
 المجموع 2020

 غير متوفر 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.70 1.70 غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

  غير متوفر 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.70 1.70 غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
للبيئة 

  (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

55,000 0 0 0 33,000 0 0 0 22,000 110,000 

تكاليف 
  الدعم

7,150 0 0 0 4,290 0 0 0 2,860 14,300 

األمم منظمة 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

 تكاليف
  المشروع

50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 100,000 

تكاليف 
  الدعم

4,500 0 0 0 4,500 0 0 0 0 9,000 

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  الدعم

105,000 0 0 0      105,000 

تكاليف 
  المشروع

11,650 0 0 0      11,650 

طلوب إجمالي األموال الم
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  الدعم

    83,000     83,000 

تكاليف 
  المشروع

    8,790     8,790 

  
 موافقة شمولية توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

، رئيسية ) كوكالة منفذةنيباليو( للبيئةاألمم المتحدة  برنامج، قّدم جمھورية تنزانيا المتحدةبالنيابة عن حكومة   -1
اع  ى االجتم ادسإل ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الثاني ى الش ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ألف من  دوالر أمريكي، 91,790 بمبلغ إجمالي قدرهالھيدروكلوروفلوروكربونية،  د  دوالر أمريكي، 33,000يت زائ
أمريكي، دوالر  50,000للبيئة (اليونيب)، وبرنامج األمم المتحدة لدوالر أمريكي  4,290 تكاليف الدعم للوكالة البالغة

دو).  4,500 زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة ة الصناعية (اليوني م المتحدة للتنمي ة األم يتضمن دوالر أمريكي لمنظم
  .2020 إلى 2016للفترة من يحة وخطة تنفيذ الشراألولى الطلب المقّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

دة   -2 ا المتح ة تنزاني ة جمھوري نأبلغت حكوم تھالك  ع تنفا 1.29اس درات اس ن ق ن  األوزون دطن م واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع ّدر 2014ف تھالك وق تنفا 1.18ت اس درات اس ن ق ن  األوزون دن م واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني دول 2015لع ر الج تھالك  1. ويظھ واد اس ةالم رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني للفت

2015-2011.  

دول  واد 1الج تھالك الم ي : اس ة ف دةالھيدروكلوروفلوروكربوني ا المتح ة تنزاني ادة  جمھوري ات الم رة ل 7(بيان لفت
2011-2015(  

  خط األساس  *2015  2014 2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 30.78 21.45 181.23171.6529.6923.52  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.08 0.00 0.000.270.530.16  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 30.86 21.45 181.23171.9230.2223.68  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد األوزون
 1.70 1.18 9.979.441.631.29  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.000.010.010.01  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.70 1.18 9.979.451.641.30 األوزون) دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا
  .2015* االستهالك المقدر لعام 

مرتفعاً بشكل خاص، ربما بسبب  2012و 2011في عامي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  كان  -3
زين.  ة التخ ة إدارة إزال ي خط طة ف ذ األنش د أّدى تنفي نح وق ام م يما نظ ة ، وال س واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم

التراخيص والحصص وإدخال غازات التبريد البديلة إلى خفض الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحد 
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام من نمو االستھالك. إن استھالك الم تنفاد  1.30( 2014في ع درات اس طن من ق

  المعنيّة. طن من قدرات استنفاد األوزون) ھو أقل من تدابير بروتوكول مونتريال للسنوات 1.18( 2015األوزون) و 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

موجب التقرير عن أبلغت حكومة جمھورية تنزانيا المتحدة عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ب  -4
ادة  2014تنفيذ البرنامج القطري لعام  ا بمقتضى الم غ عنھ ديم 7متسق مع البيانات المبل رر تق ر عن . ومن المق التقري
  .2016في تموز/يوليو  2015تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  وكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ام   -5 دة نظ ا المتح ة تنزاني ة جمھوري أت حكوم نح أنش ص م راخيص وحص ادرات ت واد لواردات/ص الم
ى الھيدروكلوروفلوروكربونية  وي عل ي تحت ةوالمنتجات الت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم . ويتضمن النظام آلي

اول  ي تتن ق الت ن المراف ق م واد الھيدروكلوللتحق ةالم دات  روفلوروكربوني ة والمع درة التقني ك الق ا تمل ن أنھ د م للتأك
ة إلدارة  ةالمالئم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ر الم ن دوائ ألف م ألوزون، تت ة ل يق وطني ة تنس كيل لجن م تش د ت . وق

ة  ة إدارة إزال ذ خط ه لتنفي وفير التوجي ل ت ن أج يين م لحة رئيس حاب مص ة وأص واد حكومي الم
  . روكربونيةالھيدروكلوروفلو
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د   -6 توق ة واردات  أُجري راخيص والحصص، وبشأن رصد ومراقب نح الت ة بشأن نظام م ة دورات تدريبي ثالث
ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم دة عل ات المعتم ة والمنتج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ـ  الم ف  110ل موظ

     جمارك.

  قطاع خدمة التبريد

دريب نُفذ البرنامج التدريبي لفنيي   -7 ليمة 60مدرب و 35خدمة التبريد، وتم ت ة الس ى ممارسات الخدم ي عل  فن
از ترداد غ د اتواس واد  التبري تخدام الم دات وقضايا السالمة المرتبطة باس ديثي للمع ديل التح دويرھا، والتع ادة ت وإع

ين لضمان ممارسات الخدمة السليمة. وقد تم شراء األدوات . ويتم تنفيذ برنامج منح شھادات للفنيھيدروفلوروكربونيةال
م ت د ت ا في دار السالم ؛ وق د التكنولوجي طوير المرافق في مراكز والمعدات وتوزيعھا على ستة مراكز تدريب ومعھ

  . تقديم تدريب أفضل ھذه من أجل التدريب

ز ليح العمل التصورش  وعدد قليل منلتدريب المھني لؤسسات وقد تم تحديد م  -8 كبيرة لتكون بمثابة مراكز تمي
  .ألغراض التأجير معدات الخدمةتدريب الفنيين وجمع البيانات وإدارة تقوم ب

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

اً   -9 ارير والتحقق وفق ع التق ان رف ادئ قامت وحدة األوزون الوطنية بتنفيذ ورصد المشاريع، وأجريت عملي للمب
  التوجيھية الموجودة.

  ى صرف األموالمستو

ى اآلن ( 105,000، من أصل مبلغ الـ 2016كما في آذار/مارس   -10 ه حت  55,000دوالر أمريكي الموافق علي
ب) و  ة (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ي لبرن ة  50,000دوالر أمريك دة للتنمي م المتح ة األم ي لمنظم دوالر أمريك

م صرف  دو))، ت ة (اليونيب)   64يكي (دوالر أمر 35,000الصناعية (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ة) لبرن ي المائ ف
الغ  50,000و يتم صرف الرصيد الب دو). وس ة الصناعية (اليوني  20,000دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمي

  .2016دوالر أمريكي في عام 

  كربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو الثانيةخطة تنفيذ الشريحة 

  :األنشطة التاليةسيتم تنفيذ   -11

دريب  ) أ( ز  30ت ة وتعزي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واردات الم ى مراقب ارك عل وظفي الجم اً من م موظف
 ؛دوالر أمريكي) (اليونيب)  10,000معھد تدريب موظفي الجمارك ونشر السياسات واللوائح (

دريب فنياً من فنيي التبريد على الممارسا 35تدريب   ) ب( وفير الت دريب من خالل ت د الت ت السليمة وتعزيز معاھ
 دوالر أمريكي) (اليونيب) ؛ 15,000إلى األساتذة (

ة  نللمستخد الحوافزتعزيز مراكز االمتياز اإلقليمية وتنفيذ برنامج     (ج) دات الالزم وفير المع ائي من خالل ت النھ
ديب في والتدر ؛التبريد واسترداد غازاتالتدريب  من أجل تدليل  السالمةقضايا و مجال احتواء غازات التبري

 دوالر أمريكي) (اليونيدو) ؛ و 50,000( 290-المرتبطة بالتعديل التحديثي إلى الھيدروكربون

  دوالر أمريكي) (اليونيب). 8,000لرصد والتنسيق والتنفيذ (  (د)
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ا استھالكتقرير عن ال

اع   -12 ا المتحدة خالل االجتم ة تنزاني ة جمھوري ل حكوم لم تتم مراجعة خط أساس االستھالك الُمشار إليھا من قب
ة األوزون. 1السابع والستين ا أمان ي أثارتھ ئلة الت ى األس الي، يبقى  2بسبب عدم ورود رد في الوقت المناسب عل وبالت

ده  1.7ھيدروكلوروفلوروكربونية للبالد عند خط أساس استھالك المواد ال طن من قدرات استنفاذ األوزون كما تم تحدي
  خالل االجتماع السابع والستين. 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
رر  -13 ع المق ياً م تال17/63 تماش م اس ن ال م، ت د م ة التأكي اء حكوم ى إنش اذ لعل ب النف ي واج ام وطن نح نظ م
ال وصادرات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتراخيص والحصص لواردات ا ، وأن النظام قادر على ضمان االمتث

ة لبروتوكول مونتريال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام . وقد تم إصدار حصص واردات الم درھا  2016لع  1.43وق
ا ط ن من قدرات استنفاد األوزون. وبالنسبة للسنوات الالحقة، سترتكز الحصص السنوية على المستويات المسموح بھ

  بموجب بروتوكول مونتريال.

  قطاع خدمة التبريد

برنامج األمم المتحدة أوضح  ،290-حول التعديل التحديثي إلى الھيدروكربوناألمانة  رداً على سؤال طرحته  -14
ديل التحديثي. إن  3أن الحكومة على علم بالقرارات ونيب)للبيئة (الي ة حول التع ذات الصلة التي اتخذتھا اللجنة التنفيذي

دروكربون ي تستخدم الھي ة الت ر أن الثالجات المنزلي اً. غي اً حالي وفر تجاري ر مت  600a-الھيدروكربون كغاز تبريد غي
روج بعض درن يالمستورد متوفرة حالياً. ي دالستخدام الھي دات التبري د في مع ازات تبري واء  وكربون كغ وتكييف الھ

دروكربون في اف يوتكي اللوائح لوضعوإجراء دراسات الجدوى. وقد تم التخطيط  لمعيار الدولي لالستخدام اآلمن للھي
ة  دتسھيل إدخال من أجل الشريحة الثاني بالد. و غازات التبري ة في ال بسيغطي الھيدروكربوني ين جوان دريب الفني  ت

  . الھيدروكربونية غازات التبريدالسالمة في استخدام 

دريبھم في مجالحالياً، تم إصدار الشھادات ل  -15 م ت ذين ت ين ال ة جميع الفني د  خدم ل والتبري واء من قب تكييف الھ
از ا واجت ا أناالمتحان وامؤسسة معترف بھ ة بصدد إنشاء نظام ، كم ايير مناسب إل الحكوم صدار الشھادات مع مع

  ار الشھادات. إلصد

 الخالصة

ة   -16 داف الرقاب دة ألھ ا المتح ة تنزاني ت جمھوري د. امتثل كل جي ى بش ريحة األول ذ الش دم تنفي ييتق ول  ف بروتوك
اذ لإنشاء مونتريال المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية. وقد تم  نح انظام واجب النف راخيص والحصص م للسماح لت

ألوزون بالقضايا المتعلقة  بروتوكول مونتريال. وتم دمجباالمتثال ألھداف الرقابة في  تنفدة ل اھج  ضمنالمواد المس من
. وأجريت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفضل على واردات الرقابة األتسھيل من أجل التدريب لموظفي الجمارك 

ھادات.  امج إلصدار الش ذ برن ين ويجري تنفي ة للفني دمج اإلدورات تدريبي دريب  ضافيوسيضمن ال ين ضمنلت  الفني
ام بالحكومة إن مناھج معھد التدريب المھني االستدامة طويلة األجل لتنمية القدرات.  م ت ى عل القرارات ذات الصلة عل

ي تستخدم بشأن التعديل التحديثي لاللجنة التنفيذية  التي اتخذتھا دروكلوروفلوروكربونلمعدات الت غازات مع  22-الھي
   ة. في المائ 81إلى صرف التمويل  وقد وصلال. قابلة لالشتعتبريد 
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  .34/73و  17/72المقرران  3
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  التوصية

ن   -17 ى م ريحة األول ذ الش ن تنفي ي ع التقرير المرحل اً ب ة علم ة التنفيذي ذ اللجن أن تأخ ة الصندوق ب توصي أمان
ا المتحدة ؛ وتوصي أيضاً  ة تنزاني ة لجمھوري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم المرحلة األولى من خطة إدارة إزال
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ى من خطة إدارة إزال بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األول

يّن في الجدول 2016-2020والخطة المقابلة لتنفيذ الشريحة للفترة لجمھورية تنزانيا المتحدة،  ل المب ، بمستوى التموي
ر ه إذا ق ا المتحدة رت أدناه، على أنه من المتفق عليه أن ة تنزاني ة جمھوري ديل التحديثي والخدم ات التع المباشرة بعملي

واد  واء المصممة في األساس للم المرتبطة بھا لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھ
 ً ا ذلك، وفقط وفق ايير والبروتوكوالت ذات  غير القابلة لالشتعال، ستتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة ب للمع

  الصلة:

تمويل المشروع  (دوالر  عنوان المشروع   
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ى،  ة األول ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

  )الثانيةالشريحة 
33,000 4,290  

 ةللبيئاألمم المتحدة  برنامج
  اليونيب)(

واد (ب) ة الم ة إدارة إزال خط
ى،  ة األول ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

  )الثانيةالشريحة 
50,000 4,500  

األمم المتحدة للتنمية منظمة 
  الصناعية (اليونيدو)

__________________  

  

  

  

  


