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 التالي:تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع 

  اإلزالة

، األولىخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   •
  )الرابعةالشريحة 

 ألمانيا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  زمبابوي

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  2020% بحلول عام 35  والستون الخامس  رئيسية)ال( ألمانيا

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 9.49  2016السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2016 السنة:  )استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 9.49    0.259.24     22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 23.91  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 17.8  :2010-2009خط األساس لفترة 

  )استنفاد األوزوناالستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات 

 11.57  المتبقي: 12.34  موافق عليه بالفعل:ال
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017  ) خطة األعمالخامسا(

 2.67 0.67 0.0 0.0 2.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) ألمانيا

 250,796 62,699 0 0 188,097  أمريكي) التمويل (دوالر

 

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

  11.6 16.02 16.02 16.02 17.80 17.80 غير متاحة غير متاحة  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

  11.6 16.02 16.02 16.02 17.80 17.80 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق 
(دوالر  عليه

  أمريكي)

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

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

 التي وافقت عليھااألموال 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

 814,818 0.0 0.0 0.0 112,000 0 275,927 419,417 7,474 تكاليف المشروع

 97,474 0.0 0.0 0.0 13,398 0 33,008 50,096 972  تكاليف الدعم

المطلوب  األموالإجمالي 
في ھذا  االموافقة عليھ

 (دوالر أمريكي) االجتماع

 168,000 0 0 168,000 0 0 0 0 0 المشروعتكاليف 

 20,097 0 0 20,097 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 

  شمولية موافقة  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

 حةيالشر ليطلبا لتمو نة،يالة المنفذة المعكالو بوصفھا ا،يومة ألمانكقدمت ح ،ومة زمبابويكح بالنيابة عن -1
، أمريكي دوالر 168 000 بمبلغ ة،يربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال يالرابعة من المرحلة األول

 الثالثة حةيالشر ذيعن تنف ايمرحل رايتقر الطلب تضمنيو 1.اأمريكي ادوالر 097 20 لبالغةا ةتكاليف دعم الوكال زائد
  .2019- 2017للفترة  حةيالشر ذيوخطة تنف ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست منالتحقق  ريوتقر

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

المواد من  من قدرات استنفاد األوزون اطن 9.49 قدره استھالكعن  زمبابويحكومة  أبلغت -2
المحدد في  حد االستھالكفي المائة من  40.7بنسبة  بالفعل وھو أقل ،2016عام في  الھيدروكلوروفلوروكربونية

استھالك المواد  ويرد. ةيدروكلوروفلوروكربونياستھالك المواد الھخط أساس في المائة من  46.7بنسبة االتفاق و
 .1في الجدول  2016-2012 للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )2016-2012للفترة  7(بيانات المادة  زمبابوياستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  -1الجدول 
 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 يةالھيدروكلوروفلوروكربون المادة

          طن متري
 306.55 172.58 256.80 241.40 286.46 294.54 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 8.54 0.00 0.35 0.41 0.00 0.00 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 314.94 172.58 257.15 241.81 286.46 294.54 (المجموع الفرعي) (طن متري)
في الموجود ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط*
58.95 54.86 54.60 0.00 0.00 55.55**  

 370.49 172.58 257.15 296.41 341.32 353.49 المجموع (طن متري)
       من قدرات استنفاد األوزونطن 

 16.86 9.49 14.12 13.28 15.76 16.20 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.94 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 17.80 9.49 14.16 13.32 15.76 16.20 (المجموع الفرعي) (طن متري)
الموجود في ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط*
6.48 6.03 6.01 0.00 0.00 6.11** 

 23.91 9.49 14.16 19.33 21.79 22.68 )طن من قدرات استنفاد األوزونالمجموع (
  بيانات البرنامج القطري* 

 ** وفقا لالتفاق مع اللجنة التنفيذية

الواردات  علىالرقابة  ريتداب نتيجة 2012منذ عام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھانخفض استقد و -3
السائب في  ب141-بونركلوروفلوروكدرويھتم التخلص من استخدام الو. لةيبد اتينولوجكتوافر المعدات بت ادةيوز

ب الموجود في 141-بونركلوروفلوروكدرويھال رادي. وقد توقف استةيوالتوع بيقطاع الخدمة من خالل أنشطة التدر
في  22-كربونستخدم الھيدروكلوروفلوروفي قطاع الرغاوي. ويُ التي جرت  التيسابقة الخلط بعد التحو البوليوالت

 R-407Cو R-410aتدريجيا كبدائل ( ةوظھرت المواد الھيدروفلوروكربونيتكييف الھواء والتبريد التجاري قطاع 
 في التبريد التجاري). R-507Aو R-404aو في قطاع تكييف الھواء،

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ذيتنف ريتقر بموجب ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك قطاع المواد الھاست اناتيومة زمبابوي عن بكأبلغت ح -4
 .7في المادة  المبلغ عنھا اناتيمع الب ىتماشوت 2016البرنامج القطري لعام 

                                                 
  من وزارة البيئة والمياه والمناخ في زمبابوي. 2017سبتمبر/أيلول  18وفقا للرسالة المؤرخة  1
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 التحقق تقرير

واردات وصادرات المواد بشأن والحصص  صيلتراخصدار اومة تنفذ نظاما إلكالتحقق أن الح ريد تقركأ -5
 أدناه. 15- 14 الفقرتينالمحددة في تقرير التحقق في  للقضايا. وترد مناقشة ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 ةيدروكلوروفلوروكربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

واردات  علىحظر إدخال  من خالل المواد المستنفدة لألوزونالمتعلقة بلوائح ال ثيتم تحد -6
نوفمبر/تشرين  1سابقة الخلط، اعتبارا من  والتيفي البولالموجود السائب و ب141- بونركلوروفلوروكدرويھال

تحتوي التي معدات والقائمة بالمواد المستنفدة لألوزون ووتعبئة المواد المستنفدة لألوزون؛  وتوسيم؛ 2016 الثاني
ي التبريد تقنيصدار الشھادات وتدريب إلمتطلبات و؛ والخاضعة للرقابة محظورةالعلى المواد المستنفدة لألوزون 

للمستوردين، بما في ذلك حاالت  اناتيبقاعدة ب ةيزون الوطنوحدة األوتقتضي أن تحتفظ ومتطلبات  ؛وتكييف الھواء
 .حيالتصار مخالفة

طنا من قدرات استنفاذ  11 قدرھا 2016لعام  يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد حصة لواردات  ديتم تحدو -7
 .2017من قدرات استنفاد األوزون لعام  أطنان 9.9األوزون و

 رادياستبشأن مناقشة نظام  تمتوس غالي،يك ليتعد على التصديق ةيعمل ةيبدأت وحدة األوزون الوطنو -8
 .على التعديل تصديقالبعد  يةربونكدروفلورويھالالمواد  صيخاترإصدار و

  البوليوريتان قطاع تصنيع

 2015تموز /ويوليفي  لوبنتانكيالس لتستخدم انتيوريات رغاوي البولكشرمن خمس  لياء من تحوھتم االنت -9
من قدرات استنفاد األوزون)  أطنان 6.11( امتري اطن 55.50إزالة  يالثالثة)، مما أدى إل حةيالشر على(قبل الموافقة 

 .سابقة الخلطالمستوردة  والتيالبولالموجود في  ب141- ربونكلوروفلوروكدرويھمن ال

 خدمة التبريد قطاع

تم تدريب ومن موظفي الجمارك (حلقة عمل مشتركة مع بوتسوانا)؛  55 حضرھماظمت حلقتان تدريبيتان نُ  -10
لمواد الھيدروكربونية (أي التخزين والنقل ة لاآلمن المناولةي التبريد على الممارسات الجيدة وتقنيمن  250أكثر من 

ر يااس المععلى أس ينتقنيات الشھادصدار إل SAZ 1012معيار  وضعتم والصحيحة)؛  والشحناتوتقييم المخاطر 
 علىواء القائمة ھال فييكلنظم ت تدليليا اليتحو ثمانية عشر ذيتم تنفو؛ EN 133131 األوروبي

القائمة ؛ وتم شراء ست مجموعات من الثالجات المنزلية 290- ربونكدرويھال يإل 22- كربونلوروفلوروكدرويھال
 .لمراكز التدريب المھني R-600aتجارية صغيرة قائمة على خزائن عرض يجري شراء و R-600a على

 هورصد روعتنفيذ المش وحدة

 .ايومة ألمانكوح ةيوحدة األوزون الوطن نيام الرصد واإلبالغ بھتقاسم م تمي -11

 صرف األموال مستوى

 اأمريكي ادوالر 814 818دوالرا أمريكيا من أصل  798 052، تم صرف مبلغ 2017 سبتمبر/أيلولحتى  -12
بحلول  اأمريكي ادوالر 16 766 . وسيتم صرف الرصيد البالغ2مبين في الجدول حتى اآلن، كما ھو موافق عليه 

  .2017 ديسمبر/كانون األول
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  )بالدوالر األمريكي( زمبابويلمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للالتقرير المالي  -2الجدول 

 الوكالة
 المجموع الموافق عليه الثالثةالشريحة  والثانية األولى تانالشريح

 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه

 798,052 814,818 97,167 112,000 700,885 702,818 حكومة ألمانيا

 97.9 86.8 99.7 (%) معدل الصرف

  

 ةيدروكلوروفلوروكربونيالرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ذيخطة تنف

 :2019و 2017ستنفذ األنشطة التالية بين عامي  -13

 عليھاواردات المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة  رقابةجمارك على ي الموظفمن  45تدريب   (أ)
 )؛أمريكيدوالر  24 500(

مواد والمناولة اآلمنة لل دةيالممارسات الج علىواء ھال فييكوت ديالتبر ييمن تقن 150 بيتدر  (ب)
(أي  يةربونكدرويھمواد اللخاصة باشراء أدوات و؛ تقنيلخمسمائة  اتشھادوإصدار  ؛يةربونكدرويھال

واإلعالن عن خطة إصدار ) لمراكز التدريب المھني؛ اتالغاز أجھزة كشف عنمحطات شحن و
 )؛أمريكيدوالر  80 500(الشھادات 

مواد لا(على سبيل المثال، مجموعة قياس  يةربونكدرويھمواد اللامن أدوات مجموعة  30شراء   (ج)
التبريد وتكييف الھواء، وتقديم مساعدة إلى معدات ثقب) لمؤسسات خدمة ال وكماشات يةربونكدرويھال

 )؛أمريكي دوالر 33 000(زيمبابوي في لتبريد وتكييف الھواء ا رابطة

 ).أمريكيدوالر  30 000( مشروعرصد ال  (د)

 تھاياألمانة وتوص قاتيتعل

 تعليقاتال

 التحقق تقرير

 7لم تفسر بوضوح أوجه عدم االتساق في البيانات بين تقرير التحقق واالستھالك المبلغ عنه بموجب المادة  -14
ا بشأن ھالمبلغ عن اناتيانت البكالمثال،  ليسب علىو. 2014من عام  ابتداءمن بروتوكول مونتريال 

قدرات من طن  1.21(أي  7بموجب المادة  اھنالتحقق أقل من تلك المبلغ ع ريتقر في 22- ربونكلوروفلوروكدرويھال
قدرات من طن  1.58و ؛2015عام ل أقل قدرات استنفاد األوزونمن طن  2.39و ؛2014لعام أقل استنفاد األوزون 
منه في المائة  55 نسبة تألفت( R-406a رادياستإلى أن  ضايالتحقق أ ريتقر وأشار). 2016عام لأقل استنفاد األوزون 

في المائة من  4و ب،142-ربونكلوروفلوروكدرويھفي المائة من ال 41و ،22-كربونلوروفلوروكدرويھمن ال
R-600a ( ب 141-ربونكلوروفلوروكدرويھال رادياست ريفي التقر درجي؛ ولم 7بموجب المادة لم يتم اإلبالغ عنه

نطاق ھذا  جسابقة الخلط. ويبدو أن التحقق ركز على مجاالت خارالمستوردة  والتيفي البول الموجودالسائب أو 
النوع من التحقق، في حين أنه ال يمكن استخالص تقييم ملموس لمدى موثوقية البيانات بالنسبة لجميع المواد وأسباب 

 عدم االتساق وحالة االمتثال من التقرير.

ان بالفعل ك 2016لعام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھذلك، الحظت األمانة أن است يوباإلضافة إل -15
 يرجعأي مدى  يواضحا إل نكيذا االنخفاض، لم ھ لحجمفي المائة من خط األساس، ونظرا  46.7أقل بنسبة 
 رياحتمال المبالغة في تقد يإلأنه يرجع أو  ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال ذيتنف ياالنخفاض إل
الستھالك، كما حدث في بلدان أخرى. وفي ضوء ذلك، اقترحت األمانة تمديد فترة التحقق إلى سنوات خط اخط أساس 

المواد في استھالك  المجمعةاألساس، التي استخدمت كأساس لتقدير نقطة البداية للتخفيضات 
نتائج  ياستنادا إل ةيدانقطة الب على التيإجراء تعد إذا ُخلص إلى أنه من الضروري. والھيدروكلوروفلوروكربونية

وفقا لذلك،  ليمستوى التمو ليتعد تميوس رة،ياألخ حةيالشر علىالموافقة  وقت الحالةالنظر في  تميالتحقق، س ريتقر
 .حسب االقتضاء
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 ةيدروكلوروفلوروكربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

 في زمبابوي ةالھيدروكلوروفلوروكربونيالمواد واردات الخاص بحصص الخيص واترإصدار النظام  إن -16
للسماح  صيالتراخصدار إلتروني كإلنظام  ريبتطوومة زمبابوي كمن ح ليبتمو ةي. وتقوم وحدة األوزون الوطنيعمل

شمل يتوسع ليوس الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد حاليا النظام غطي يعبر اإلنترنت؛ و بتقديم الطلبات نيللمستورد
 ية.روكربونالھيدروفلوالمواد 

 خدمة التبريد قطاع

، 290- ربونكدرويھال يإل 22-كربونلوروفلوروكدرويھمن ال تدليليا اليتحو 18تم إجراء  هالحظت األمانة أن -17
 يةربونكدرويھإعادة التھيئة للمواد العمليات بأن  2نيأبلغت االجتماع الخامس والسبع ايومة ألمانكأن ح يإل توأشار

ة للمواد اآلمن المناولةلممارسات  وامتثليأن منھم المتوقع  ،فقط نييالتقن علىتقع  ةيأن المسؤولم ھأساس الف علىتتم 
المسؤولية في حالة وقوع حادث بوضوح يتم تحديد والتبريد.  رابطةومدونة الممارسات التي وضعتھا  يةربونكدرويھال

ومة كدت حكذلك، أ علىالشھادة. وعالوة الحصول على بنجاح امتحان  يجتازونين الذين تقنيالشھادات الصادرة للفي 
القابلة  ديبغازات التبر دينظم التبر ئةيھبشأن إعادة ت 73/34و 72/17 نيتماما القرار كومة زمبابوي تدركأن ح ايألمان

إذا قررت زمبابوي المضي قدما  هم أنھأساس الف علىالثالثة  حةيالشر علىذلك، تمت الموافقة  علىلالشتعال. وبناء 
 فييكوت ديالقابلة لالشتعال والسامة في معدات التبر ديلغازات التبر ة ذات الصلةوالخدم عمليات إعادة التھيئةفي 
والمخاطر المرتبطة  اتيافة المسؤولك متحملةالقابلة لالشتعال، فسوف تقوم بذلك  ريواء المصممة أصال للمواد غھال
  (أ)).75/29(المقرر فقط فقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة وو ذلكب

م ھمنحضر عضو  900 وتضمامل، كالاآلن بلتبريد وتكييف الھواء ا رابطة ليكتم تش ا،يومة ألمانكووفقا لح -18
، SAZ 1012الشھادة إصدار . وفيما يتعلق بمعيار يةربونكدرويھالمواد الالمتعلقة ب ةيبيتدرالعمل حلقات ال 600

إصدار البطاقة  تميوين. تقنيال ؤھالتإلى م استناداحدد أربعة مستويات من الشھادات ي أوضحت حكومة ألمانيا أنه
األوزون  ية الذي تقدمه وحدةربونكدرويھة للمواد الالمناولة اآلمن على بيالتدر ملونكي نيالذ نيتقنيالخضراء لل

). وسيجري تحسين ھذا المعيار وفقا للممارسات مستوى ى(أعل 1من المستوى  ةيادة وطنھش على حصلونيو ةيالوطن
 الدولية، إلى جانب تحديث المناھج الدراسية.

 الخالصة

من قدرات استنفاد األوزون  أطنان 9.49 البالغ 2016لعام  يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد الك ھاست يقل -19
 تمي، ويعمل دفي البللواردات لوالحصص  صيخاترإصدار الخط أساس البلد. ونظام  عنفي المائة  46.7 بنسبة بالفعل
، وتم لطسابقة الخالمستوردة  والتيالبولالموجود في السائب و ب141-بونركلوروفلوروكدرويھال علىالحظر  تطبيق
من قدرات استنفاد  أطنان 6.11 مما أدى إلى إزالة لوبنتانكيالس يإل انتيوريالبولمؤسسات رغاوي من خمس  ليتحو

قدم وتُ ة متقدمالخدمة إلى مرحلة قطاع ووصلت األنشطة في ، ب141- بونركلوروفلوروكدرويھاألوزون من ال
في  القضاياأنه تم تحديد عدد من  غيرالمواد المستنفدة لألوزون.  الرقابة علىلجمارك لمواصلة تعزيز إلى امساعدة 

. ويبلغ مستوى 2017منقح بحلول نھاية عام  تحققتقرير التحقق. وفي ھذا الصدد، التزمت حكومة ألمانيا بتقديم تقرير 
الرابعة  حةيفي إطار الشر المقررةاألنشطة  ستؤديفي المائة من األموال الموافق عليھا حتى اآلن. و 97.9الصرف 

 علىالبلد من الحفاظ  نكمتُ سو ل،يالمدى الطو علىاألنشطة  تدامةاس وتكفلقطاع الخدمة،  زيتعزمواصلة  لىإ
 .اليول مونتركالمتعلقة باالمتثال بموجب بروتو هالتزامات

 توصيةال

الثالثة من  حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريعلما بالتقر ةيذياللجنة التنف طيتوصي أمانة الصندوق بأن تح -20
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 في زمبابوي. ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال يالمرحلة األول

من خطة إدارة  يالرابعة من المرحلة األول حةيالشر على موليةبالموافقة الش كذلكوتوصي أمانة الصندوق  -21
 على 2019-2017للفترة ذات الصلة  حةيالشر ذيلزمبابوي وخطة تنف ةيربونكلوروفلوروكدرويھإزالة المواد ال
 :أنهم ھأساس الف علىفي الجدول أدناه  نيالمب ليمستوى التمو

 ديلغازات التبر ذات الصلةوالخدمات  عمليات إعادة التھيئةإذا قررت زمبابوي المضي قدما في   (أ)
القابلة  ريواء المصممة أصال للمواد غھال فييكوت ديالقابلة لالشتعال والسامة في معدات التبر

فقا للمعايير وو ذلكوالمخاطر المرتبطة ب اتيافة المسؤولك متحملةبذلك فسوف تقوم لالشتعال، 
 ؛فقطوالبروتوكوالت ذات الصلة 

الك ھمنقح عن استالتحقق ال رياألمانة تقر حتى تتسلم ايومة ألمانكح يإل اھيلن تنقل األموال الموافق عل  (ب)
 ريأساس لتقدكخدم ستُ الذي اغطي سنوات خط األساس، ويالذي  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال
إذا تم  هم أنھالف أساس على ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال المجمع من ضيللتخف ةينقطة البدا

من خطة إدارة  يمن المرحلة األول رةياألخ حةيالشر علىوقت الموافقة  ةينقطة البدا ليالنظر في تعد
  وفقا لذلك.  ليمستوى التمو ليتعد تميفسوف  ة،يربونكلوروفلوروكدرويھإزالة المواد ال

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

 ألمانيا 20,097 168,000

  

     
 


