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 جمهورية تنزانيا المتحدةمقترح مشروع: 

 
  

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

 اإلزالة

 ليونيدووا ليونيبا    )الثالثة، الشريحة األولى(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية •
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

  جمهورية تنزانيا المتحدة
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي وافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروع 1(

    2020% بحلول عام 35  والستون السابع  ، اليونيدو(الرئيسية) ليونيبا ) األولى(المرحلة   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  1.14 2018السنة:   الفئة األولى) يم،(المرفق ج 7) أحدث بيانات المادة 2(
  

  2018 السنة: )قدرات استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من 3(
مكافحة   الرغاوى األيروصوالت المادة الكيميائية

 الحريق 
عامل  المذيبات  التبريد

 تصنيع
االستخدامات  

 المعملية
  إجمالي  

 استهالك القطاع 

  الخدمة التصنيع  
 1.14    1.14     22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0    0      123-الهيدروكلوروفلوروكربون

  

  )قدرات استنفاد األوزون) بيانات االستهالك (طن من 4(

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

 )قدرات استنفاد األوزوناالستهالك المؤهل للتمويل (طن من  

  1.11 المتبقي:   0.59 الموافق عليه بالفعل: 
  

 المجموع  2020 ) خطة األعمال 5(

 0.06 0.06  )قدرات استنفاد األوزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من   ليونيبا

 24,860 24,860  التمويل (دوالر أمريكي) 

 اليونيدو
 0 0  )قدرات استنفاد األوزونإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من 

 0 0  التمويل (دوالر أمريكي) 
  

 المجموع   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بيانات المشروع  )6(

 غير متاح 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.70 1.70 غير متاح حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

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

 غير متاح
1.70 1.70 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.11 

 متاحغير 

التمويل الموافق  
عليه (دوالر  

 أمريكي)

تكاليف    اليونيب
 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 

  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 التي وافقت عليها اللجنة  
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع 

105,000 0 0 0 83,000 0 0 0  188.000 

تكاليف 
 الدعم 

11,650 0 0 0 8,790 0 0 0  20,440 

األموال المطلوب الموافقة   إجمالي
(دوالر   عليها في هذا االجتماع

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع 

        22,000 22,000 

تكاليف 
 الدعم 

        2,860 2,860 

  
 

 الموافقة الشمولية      توصية األمانة:
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 وصف المشروع

لشريحة التمويل    ا، طلبالرئيسية  الوكالة المنفذة ه  ت، بصفجمهورية تنزانيا المتحدة نيابة عن حكومة    ،ليونيباقدم   -1
دوالر  22,000 بمبلغ، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  األولىالمرحلة واألخيرة من  الثالثة

 امرحلي اتقرير الطلبويشمل  1.فقط ليونيبل اأمريكي ادوالر 2,860 البالغةوكالة الباإلضافة إلى تكاليف دعم  ،أمريكي
إلى عام   2016للفترة من عام    لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاوتقرير التحقق من استهالك    الثانيةعن تنفيذ الشريحة  

 .2021-2020لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل 2019

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاتقرير عن استهالك 

استنفاد   من قدراتطن    1.14قدره  استهالك  بموجب تقرير التحقق عن    المتحدة جمهورية تنزانيا  حكومة    أبلغت -2
في المائة عن خط أساس االمتثال   33، وهو ما يقل بنسبة  2019في عام    لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةااألوزون من  

 2019-2015للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ااستهالك  . ويردلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالخاص با
 .1في الجدول 

-2015للفترة    7(بيانات المادة    جمهورية تنزانيا المتحدةفي    لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةااستهالك    -1الجدول  
2019(  
 خط األساس  *2019 2018 2017 2016 2015 ية هيدروكلوروفلوروكربونال المادة 

 طن متري 
 30.78 20.73 20.8 20.89 20.99 21.49 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.08 0 0 0 0 0 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 30.86 20.73 20.8 20.89 20.99 21.49 المجموع (طن متري) 
   استنفاد األوزون  قدراتطن من  

 1.70 1.14 1.14 1.15 1.15 1.18 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0 0 0 0 0 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.7 1.14 1.14 1.15 1.15 1.18 ) قدرات استنفاد األوزونالمجموع (طن من 
  .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةابيانات من تقرير التحقق من استهالك * 

في   25عند نفس المستوى، وهو أقل بنسبة    الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد  اظل استهالك    ،2015منذ عام  و -3
من   لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةانخفاض في استهالك االتحقق  وقدمستوى االستهالك المسموح به.  منالمائة 

نظام في ذلك إنفاذ ، بما خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبموجب  الموافق عليهاخالل تنفيذ األنشطة 
باإلضافة وقطاع الخدمة؛  المقدمة إلىة تقنيي التبريد والمساعدة التقنيوالحصص، والتدريب المقدم ل إصدار التراخيص

الطلب   إلى انخفاض  22-الهيدروكلوروفلوروكربون  غير القائمة علىإدخال معدات التبريد وتكييف الهواء    أدىإلى ذلك،  
 .2015منذ عام  123-لهيدروكلوروفلوروكربونللم يكن هناك أي استهالك و. الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اعلى 

 البرنامج القطريتقرير تنفيذ 

بموجب   لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاأبلغت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة عن بيانات استهالك قطاع   -4
 من بروتوكول مونتريال.  7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  هي تتسق  ، و2018لعام    البرنامج القطريتقرير تنفيذ  

 تقرير التحقق

لمواد امن صادرات الواردات ولل صدار التراخيص والحصصإل انظامأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ  -5
من  7المبلغ عنه بموجب المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اأن استهالك و؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
  من مدير وحدة األوزون الوطنية في سري النكا إلى اليوئنديبي.  2020مارس/آذار  12وفقا للرسالة المؤرخة  1
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أعاله)؛ وأن البلد قد حقق  1كان صحيحا (كما هو موضح في الجدول  2018إلى  2016بروتوكول مونتريال للفترة 
بروتوكول مونتريال واتفاقه مع اللجنة التنفيذية للفترة بموجب خفض لاألهداف المحددة في الجدول الزمني ل

2016-2019. 

لمواد االخاص بحصص الو نظام إصدار التراخيصأوصى تقرير التحقق بتحسين تنفيذ و -6
) عينة من توقيع مديره إلى NEMC، بما في ذلك: أن يقدم المجلس الوطني إلدارة البيئة (الهيدروكلوروفلوروكربونية

كد من صالحية جميع تراخيص التأوالجمارك لتعزيز التحقق من صحة وثائق تراخيص االستيراد والتصدير؛ هيئة 
زيادة وعي المستوردين بتدابير الرقابة على المواد وخالل سنة تقويمية واحدة؛  أنها صادرة من االستيراد والتصدير و

هيئة تعزيز التعاون بين الوكاالت التي تتعامل مع مستوردي المواد المستنفدة لألوزون؛ وإبالغ والمستنفدة لألوزون؛ 
عالوة على ذلك، على إدارة الجمارك و) بجميع تراخيص االستيراد المعتمدة.  NOUوزون الوطنية (الجمارك ووحدة األ

اللوائح الوطنية  استعراضينبغي ولتراخيص/التصاريح الصادرة قبل تخليص أي شحنة؛ أن تتحقق مرة أخرى من ا
جميع متطلبات تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛ وينبغي أن تفي بلمواد المستنفدة لألوزون للتأكد من أنها المتعلقة با

في إصدار تراخيص االستيراد والحصص. كما أشار تقرير التحقق إلى  ةكاملمشاركة تشارك وحدة األوزون الوطنية 
استكشاف نظام   سيجرييدوي، على الرغم من أنه    نظام  المواد المستنفدة لألوزونالخاص ب نظام إصدار التراخيصأن  

 في المستقبل.إلكتروني 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثانيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

 قانونيال اإلطار

لمواد ا لواردات/الصادرات منل صدار التراخيص والحصصإلنظام لدى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة  -7
ولرصد المواد الخاضعة  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاوالمنتجات المحتوية على  الهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد لكل مستورد أو مورد  حجم أعماليتضمن النظام آلية للتحقق سنويا من و. إزالتها تللرقابة التي تم
غازات  ات من، والمخزونغازات التبريدات وتدابير السالمة المعمول بها إلدارة ، والمعدالهيدروكلوروفلوروكربونية

 وسجالت الفواتير، وتوافر الموظفين المؤهلين. التبريد

الحظر المفروض على المواد المستنفدة  البيئة هيئة من خالل مديرعام تنشر وحدة األوزون الوطنية كل و -8
 لمرافقفي الجريدة الرسمية والصحف. والمفتشون البيئيون مكلفون بالقيام بزيارات تفتيش    بالفعلالتي أزيلت  لألوزون  

للمواد المحظورة. كما تغطي دورات تجديد المعلومات  مفاجئةتفتيش إجراء عمليات المواد المستنفدة لألوزون و
لم تكن هناك حاالت استيراد غير قانوني والحكومة ليست على علم واد المستنفدة لألوزون المحظورة. الجمركية المو

 .ات منهاأو أي مخزونفي السوق  أزيلتأي مادة خاضعة للرقابة وجود ب

اعتمدت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تعديل كيغالي وهي بصدد إيداع صك التصديق لدى األمم المتحدة. و -9
لوائح المواد المستنفدة لألوزون  استعراضو 2020تعديل كيغالي في عام بشأن إعداد خطة تنفيذ وطنية البلد  ويعتزم 

 .المواد الهيدروفلوروكربونية إلدراج إزالة 2007لعام 

 قطاع خدمة التبريد

 :التاليةاألنشطة  نُفذت -10

من موظفي الجمارك واإلنفاذ بشأن رقابة الواردات من المواد  85حلقتي عمل بمشاركة تنظيم   )أ(
ومراقبة المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على ، بما في ذلك تحديد  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛غازات التبريداألجهزة المحمولة للكشف عن المواد المستنفدة لألوزون واستخدام 

بما في  ،بشأن ممارسات الخدمة الجيدةالتبريد وتكييف الهواء  يتقنيمن  50حلقتي عمل بمشاركة تنظيم   )ب(
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شارك تدريب المدربين  وحلقة عمل بشأن  ؛  هاواستخدامالقابلة لالشتعال    غازات التبريداآلمنة لمناولة  الذلك  
المهنية والقطاع الخاص حول التبريد وتكييف الهواء من المراكز    ين في مجالتقنيين المعلممن ال  20فيها  

 ؛لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالبديلة  تكنولوجياتال

، ومضخة غازات التبريدبما في ذلك آلة استرداد  ،مؤسسة تقنيةعشرين توفير معدات خدمة التبريد ل  )ج(
 اإللكترونيةجهزة األولخدمة، ل وأجهزة القياس متعددة الصباباتالتسرب،  جهاز للكشف عنتفريغ، و

نقل وحدة و، وأدوات الخدمة؛ غازات التبريد، والموازين اإللكترونية، وأسطوانات تخزين قياس التفريغل
من مركز اإلنتاج األنظف إلى المركز  ةالنهائي اإلزالةخالل خطة إدارة المقدمة  غازات التبريد استرداد
 13ن عند الحاجة؛ وتدريب  وتقنيال  هاليستخدمولكن أيضا    ساسفي األألغراض التدريب    VETAالمهني  

القابلة لالشتعال بما في ذلك تمارين  غازات التبريدة لاآلمن المناولة، وغازات التبريد استردادمدربا على 
 اتفي المعدات القائمة على الهيدروكربون  R-600aو  R-290  غازي التبريد  شحن واستخدام على  عملية  

)HCالمقلّدة  غازات التبريداألداء المرتبطة باستخدام  مشاكل)، و. 

 ورصده وتقييمه المشروع تنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ أنشطة  رصدلوحدة األوزون الوطنية المساعدة إلى استشاريان  خبيران يقدم  -11
دوالر أمريكي خالل السنوات السبع من تنفيذ المرحلة   18,000. وقد تم صرف ما مجموعه  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الرصد وسفرياتدوالر أمريكي)  10,500ن (ياالستشاريالخبراء ن ويالموظفلتغطية نفقات األولى، بما في ذلك 
 دوالر أمريكي). 4,500العمل ( حلقاتدوالر أمريكي) و 3,000(

 مستوى صرف األموال

 154,130حتى اآلن، تم صرف  موافق عليهدوالر أمريكي  188,000، من مبلغ 2020 آذار/حتى مارس -12
. 2 لليونيدو) كما هو مبين في الجدولأمريكيا دوالرا    86,130و  لليونيبأمريكي  ألف دوالر    68,000(  اأمريكي  ادوالر

 .2020دوالرا أمريكيا في عام  33,870وسيتم صرف الرصيد البالغ 

  )(دوالر أمريكي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة األولى من لالتقرير المالي  -2الجدول 

 الوكالة 
 المجموع  الشريحة الثانية  الشريحة األولى 

 المنصرف  الموافق عليه  المنصرف  الموافق عليه  المنصرف  الموافق عليه 
  68,000 88,000  33,000 33,000  35,000 55,000 اليونيب
  86,130 100,000  36,130 50,000  50,000 50,000 اليونيدو

  154,130  188,000  69,130  83,000  85,000  105,000 المجموع 
 82 83 81 معدل الصرف (%) 

 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواألخيرة من  الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

 :2021 ديسمبر/كانون األولحتى سيتم تنفيذ األنشطة التالية  -13

لكشف إضافية لأجهزة شراء ثالث والجمارك؛ موظفي من  60أربع حلقات عمل إقليمية لتدريب تنظيم   )أ(
 ارك؛الجمموظفي تنفيذ المناهج المنقحة لمدرسة تدريب  ورصدالحدودية؛  للمراكزغازات التبريد عن 

 صدار تراخيصإلاإللكتروني نظام الالبيئة وهيئة الجمارك واإليرادات لتنفيذ  تعزيز التنسيق بين شعبةو
 دوالر أمريكي)؛ 10,000لمواد المستنفدة لألوزون (اليونيب) (ا

على المعايير،  مع التركيزتبريد ال يتقنيمن  100أربع حلقات عمل إقليمية لتدريب ما مجموعه تنظيم   )ب(
توعية والاالحترار العالمي؛ منخفضة إمكانية التبريد  غازاتإصدار الشهادات، والمناولة اآلمنة ل نظام و
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الناشئة الجديدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء،  تكنولوجياتين، والتقنينظام إصدار الشهادات للب العامة
منخفضة   القائمة على غازات تبريدووفوائد معدات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة  

 دوالر أمريكي)؛ 10,000االحترار العالمي (اليونيب) ( إمكانية

 دوالر أمريكي). 2,000بما في ذلك الموظفون واالستشاريون (اليونيب) ( ،وحدة إدارة المشروع  )ج(

 

 تعليقات األمانة وتوصيتها 

 

 تعليقاتال

 التحققتقرير 

، وستناقش تقوم بدراستهاأن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة  باليونيب    أفادالتحقق،    تقرير  فيما يتعلق بتوصيات -14
الحكومة بضمان مشاركة وحدة األوزون الوطنية في إصدار تصاريح استيراد   وتلتزم اللجنة التوجيهية الوطنية تنفيذها.  

كما لصلة مع السلطات الجمركية. ذات ااألخرى لمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول، وستتابع التوصيات ا
حالي، في الوقت ال  تحديثالخاضعة للستقوم الحكومة بتحليل كيفية إدراج التوصيات في الئحة المواد المستنفدة لألوزون  

. وأشار اليونيب أيضا إلى الحاجة إلى تعزيز قدرة البلد على تنفيذ 2020  كانون األول/والمقرر اعتمادها بحلول ديسمبر
افق اليونيب على القيام قد وو 2من خالل النظام الوطني المتكامل للجمارك/أسيكودا. صدار التراخيصتروني إلإلكنظام 

ببعثة رفيعة المستوى إلى البلد لمناقشة التوصيات الواردة في تقرير التحقق مع السلطات الوطنية بمجرد أن تسمح قيود 
 .19-بسبب كوفيدالمفروضة السفر 

تقرير  وافق اليونيب على تقديم قد التحقق، و تقريرلتوصيات الواردة في العمل بامن المفيد أنه األمانة  وترى -15
خطة إدارة إزالة المواد مع المرحلة الثانية من جنبا إلى جنب تنفيذ هذه التوصيات والتشريعات المنقحة  مرحلي عن

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة تقرير 

 القانوني اإلطار

 2020لعام  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاأصدرت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة حصص استيراد  -16
 في بروتوكول مونتريال.المنصوص عليها استنفاد األوزون، وفقا ألهداف الرقابة  قدراتمن طن  1.11 بمقدار

حمالت  أجرى، ولكنه الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اال يحظر البلد حاليا استيراد المعدات القائمة على و -17
ن على استخدام يتقنيالبتدريب  من خالل أنشطة المساعدة التقنية في قطاع الخدمة،  قام  توعية منتظمة لتثبيط استيرادها، و

). تالهيدروكربونااالحترار العالمي (أي  إمكانيةعلى بدائل منخفضة  القائمةوصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء 
االحترار  إمكانيةمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على بدائل منخفضة  المعروض منوأشارت األمانة إلى أن 

لن يكون  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاعلى  القائمةالعالمي ال يزال محدودا وأن الحظر المفروض على المعدات 
االحترار العالمي. وفي   إمكانيةضمان االنتقال إلى التكنولوجيا منخفضة  إال عندما تتوفر هذه المعدات في السوق ل  مجديا

لمواد اأن الحكومة ستنظر كخطوة أولى في طريقة لتسجيل المعدات القائمة على باليونيب  أفادهذا الصدد، 

 
  .النظام اآللي للبيانات الجمركية 2
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سوق وتقدير أفضل لل أن يكون لديها فهم الحظر من أجل تطبيق التي تدخل إلى البلد قبل  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .لخدمةغراض األ المستقبلفي  22-الهيدروكلوروفلوروكربون منالسوق احتياجات 

 3تنفيذ السياسة الجنسانية

خطة إدارة إزالة المواد المعنيين بأفاد اليونيب بأن وحدة األوزون الوطنية سترفع وعي أصحاب المصلحة  -18
 التبريد وتكييف الهواءمتعدد األطراف وستتشاور مع جمعية  الللصندوق    الجنسانيةسياسة  الب  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ي التبريد والجمارك، تقنيكموضوع في تدريب    االعتبارات الجنسانيةسيتم إدراج  و.  للنساء التقنياتلضمان تكافؤ الفرص  
 ،الذين تم تدريبهمين وموظفي الجمارك تقنيوحدة األوزون الوطنية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس عن ال تبعوست

والنساء والرجال في المناصب  ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموظفين المعينين من خالل و
االعتبارات ة تحتوي على قسم خاص بتقنياإلدارية/القيادية. كما ستتتبع وحدة األوزون الوطنية ما إذا كانت التقارير ال

من الذكور واإلناث؛ فيها والنسبة المئوية للمشاركين  االعتبارات الجنسانيةعدد األحداث التي تركز على و؛ يةالجنسان
مراعية لالعتبارات بالحاجة إلى بيئات عمل  الذين تمت توعيتهم  وعدد أصحاب المصلحة (مثل شركاء القطاع الخاص)  

 .الجنسانية

 ونيةلمواد الهيدروكلوروفلوروكربا إزالةاستدامة 

تشغيل نظام إلكتروني إمكانية  على استكشاف  البلد  حصص ويعمل  وال  صدار التراخيصعامل إلنظام  لدى البلد   -19
لجمارك هيئة االمعدات لتوفير  ة وتقنيتم تقديم المساعدة الوي.  أفضلبشكل    ضوابط واإلبالغ عن االستهالكالتطبيق    لتيسير

وحدات بروتوكول   إدراجالحكومة أيضا ضمان    تعتزممستمر. و  بشكل  وتكييف الهواء  لتبريدالمعنية باومراكز التدريب  
بناء قدرات جمعية التبريد وتكييف الهواء بهدف ضمان استمرارية تدريب   فضال عنمونتريال في مناهج معاهد التدريب  

تقنيي التبريد وتكييف الهواء وأصبحت الشهادة ات لشهادالإلصدار    معمول بهنظام    وهناكي التبريد وتكييف الهواء.  تقني
لمواد ا إزالةتهدف هذه التدابير إلى المساعدة في ضمان استدامة وإلزامية بموجب لوائح المواد المستنفدة لألوزون. 

 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواستمرار األنشطة التي بدأت بموجب    الهيدروكلوروفلوروكربونية

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من  إنجازتاريخ 

لجمهورية تنزانيا   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأشار اليونيب إلى أن المرحلة األولى من   -20
 من االتفاق. 14على النحو المحدد في الفقرة  2021 كانون األول/المتحدة ستكتمل بحلول ديسمبر

 االستنتاج

للواردات حصص التراخيص وإصدار الواصلت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة تنفيذ نظامها الخاص ب -21
وحافظت على االمتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاوالصادرات من 

 وتتقدم  .2019في المائة دون خط األساس في عام    33بنسبة    لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالتنفيذية بشأن استهالك  
ي تقنيالجمارك و موظفيتواصل بناء قدرات يو خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألنشطة في إطار 

في المائة من األموال   82الشهادات. ويبلغ المستوى اإلجمالي للصرف   وإصدارخدمة التبريد من خالل تدريب إضافي  
 حتى اآلن. الموافق عليها

 
  .(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم االعتبارات الجنسانية طوال دورة المشروعات84/92طلب المقرر  3
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 التوصية 

 :أنبتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية  -22

خطة إدارة إزالة المواد حيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من ت  )أ(
 لجمهورية تنزانيا المتحدة؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من  طلباليونيب أن يدرج، كجزء من  إلىطلب ت  )ب(
في الواردة  لتقدم نحو تنفيذ التوصيات  عن ارية تنزانيا المتحدة، تحديثا  لجمهو  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين.

خطة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من  شموليةبموافقة  كذلك توصي أمانة الصندوقو -23
-2020 للفترة  لجمهورية تنزانيا المتحدة، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، على مستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه:2021

 تمويل المشروع   عنوان المشروع  
 ) دوالر أمريكي (

 تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي) 

 الوكالة المنفذة 
  

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  (أ) 
  ) الثالثة ، الشريحة األولى(المرحلة 

 اليونيب  2,860 22,000

        
 

 
 


