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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

زمبابوي
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

Germany خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 21.6 هالونات: 0 0: CTC 54.3  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

54.3 54.3 CFC

0 CTC

0 Halons

21.6 21.6 Methyl Bromide 

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 225.7 67.7 67.7 67.7 0. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 65. 40. 20. 0. 

175,000. 40,000. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) Germany           تكاليف المشروع

565,000. 

تكاليف الدعم 22,347. 22,347. 22,347. 5,108. 72,149. 

175,000. 175,000. 

175,000. 40,000. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 565,000. 

تكاليف الدعم 22,347. 22,347. 22,347. 5,108. 72,149. 

175,000. 175,000. 

0. 0. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 350,000. 

تكاليف الدعم 22,347. 22,347. 0. 0. 44,694. 

175,000. 175,000. 

175,000. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 175,000. 

تكاليف الدعم 22,347. 22,347. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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   المشروعوصف

خطة اإلزالة  لالمرحلة الثانيةعن تنفيذ  ،زمبابوي نيابة عن حكومةبالدمت حكومة ألمانيا تقريرا مرحليا، ق  -1
كي تنظر  ، في زمبابوي، مع تقرير التحقق الذي يقتضيه االتفاق،)األولىالمجموعة (ق ألف رفلمواد المية وطنال
 برنامج العمل الثالث أيضا طلبا لتمويل حكومة ألمانيا توقدم . والخمسينبعسافي اجتماعها ال جنة التنفيذيةلل اافيه
  .ا أمريكيا دوالر22 347 بمقدارزائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 175 000 تبلغتكلفة إجمالية ب

  الخلفية

بتكلفة ، لزمبابويية وطنين، على خطة اإلزالة الخمس والحاديفي اجتماعها الوافقت اللجنة التنفيذية   -2
من أجل  دوالرا أمريكيا، 72 150بمقدار الوكالة  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم 565 000ة قدرها اليمإج
وافقت في نفس االجتماع، و .2009  عامبحلولالكلوروفلوروكربونية المواد البلد من الستهالك ة تامالزالة إلا

، ا أمريكيا دوالر22 347 بمقداركالة  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الو175 000بلغ ماللجنة التنفيذية على 
الشريحة الثانية بمقدار على تنفيذ التنفيذية  ، وافقت اللجنة الرابع والخمسيناالجتماعفي و. لتنفيذ الشريحة األولى

  . أمريكيادوالرا 22 347 بمقدار، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 175 000

  وتقرير عن التحققمرحلي التقرير ال

 من مسؤولي الجمارك 91وقدم التدريب إلى . خالل هذه المرحلة من البرنامحاألنشطة عدد من تم تنفيذ   -3
) التي تشمل زمبابوي(وتقوم البلدان األعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا . ي التبريدي من فن220و

مج األمم المتحدة اإلنمائي، ومن المقرر تنظيم بتحقيق التجانس في أنظمة المواد المستنفدة لألوزون بتمويل من برنا
 من أجهزة التبريد التجارية العاملة 229وتم تحويل ما مجموعه . 2009حلقات عمل تدريبية في أوائل عام 

 أطنان من قدرات استنفاد 1.5، مما أدى إلى استعادة HFC-134aبالمواد الكلوروفلوروكربونية إلى استخدام مادة 
وتكتسب هذه الخطة أهمية كبيرة في تمكين زمبابوي من أن تظل . اد الكلوروفلوروكربونيةاألوزون من المو

 أطنان 0.7، تمت استعادة حوالي 2007وفي عام . ممتثلة إلى حين اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية
  .، وأعيد استخدامهاCFC-12من قدرات استنفاد األوزون لمادة 

 7.0وقد استورد ما مجموعه . لتحقق من مستويات استهالك المود الكلوروفلوروكربونيةتم إعداد تقرير ل  -4
، أي ما يمثل انخفاضا كبيرا 2008أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 

م من التخفيضات وبالرغ. أطنان من قدرات استنفاد األوزون 54.3 الذي بلغ 2007من حجم الواردات في عام 
الناتجة عن أسباب اقتصادية في استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية، نجحت حكومة زمبابوي في تنفيذ نظام 

  .الترخيص

  .2008  عام دوالر أمريكي بنهاية175 000صرف تماما التمويل المتاح من الشريحة األولى بمقدار   -5

  الثالثة لشريحة خطة العمل ل

وتتضمن  .يةوطنخطة اإلزالة الالشريحة الثالثة ل في إطاراألنشطة عدد من  بتنفيذ زمبابويتلتزم حكومة   -6
 وشراء ؛الذين لم يحصلوا على التدريب بعدالفنيين هذه األنشطة إعداد مدونة سلوك لفنيي خدمة التبريد وتدريب 

مر لبرنامج حوافز المستنخدمين  والتنفيذ المست؛ والتدريب المستمر لمسؤولي الجمارك؛أدوات الخدمة األساسية
 رصد واردات المواد المستنفدة 2009وسوف يستمر في عام . النهائيين، مع شبكة االستعادة وإعادة التدوير

  .لألوزون، ونقاط الحدود وتنفيذ األنشطة المقترحة في برنامج العمل
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 7ت عنه حكومة زمبابوي بموجب المادة بلغالذي أ 2007وروكربونية لعام استهالك المواد الكلوروفلكان   -7
من  ODP أطنان 13.4بمقدار   أقل،(ODP)  من قدرات استنفاد األوزونناطنأ 54.3من البروتوكول بمقدار 

 2007كما أن استهالك عام .  من قدرات استنفاد األوزونا طن67.7 هووللطرف في تلك السنة  المسموح بهد حال
من الحد األقصى لمستوى االستهالك  ODP أطنان 10.7أقل هو اآلخر بمقدار الكلوروفلوروكربونية من المواد 

وقّدر استهالك المواد .  االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةبموجب طنا من قدرات استنفاد األوزون 65.0وقدره 
 عن ODP أطنان 33.0 ما يقل بمقدار ، وهوODP أطنان 7.0 بـ 2008الكلوروفلوروكربونية في عام 

وكان تنفيذ األنشطة المذكورة في .  والوارد في االتفاقODP طنا 40.0المستوى األقصى المسموح به بمقدار 
ية السائدة كانت العوامل الرئيسية في تخفيض استهالك المواد دخطة اإلزالة الوطنية والتجديدات االقتصا

  .الكلوروفلوروكربونية

وأفادت . حكومة ألمانيا واألمانة التفاصيل الفنية بالعالقة إلى برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيينناقشت   -8
ألمانيا أن جميع مالك المعدات العاملة بالمواد الكلوروفلوروكربونية يقدمون فاتورة من شركة الخدمة التابعة لهم 

ل إلى مواد تبريد بخصوص التحّو) طف، والعمالةوالشتغطي تكاليف مواد التبريد والصمامات وتغيير الزيت، (
 1 000 من تكلفة التحويل إلى حد أقصى قدره 50% يتلقى المستخدمون النهائيون مشروع،خالل المن و. بديلة

، ألن هذه المادة أرخص من مواد التبريد HFC-134aوقد تم تحويل معظم المعدات إلى استخدام . دوالر أمريكي
  . كغاز تبريد بديل مباشر في بعض الحاالتR-406 استخدم وقد. البديلة األخرى

  التوصيات 

  :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي  -9

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة اإلزالة الوطنية لمواد   )أ(
  ، المرحلة الثانية في زمبابوي؛)المجموعة األولى(ق ألف رفالم

  ؛2007أن تحيط علما بتقرير التحقق بشأن استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في عام   )ب(

  ).الشريحة الثالثة (2009أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام   )ج(

 مع تكاليف الدعم )الشريحة الثالثة (2009السنوية لعام خطة ال بالموافقة الشاملة على كذلكمانة األتوصي   -10
  :الموضح في الجدول أدناهطة بها على مستوى التمويل المرتب

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

، )المجموعة األولى(ق ألف رفملمواد الية وطنخطة اإلزالة ال )أ(
 ) الثالثةةالشريح(المرحلة الثانية 

 ألمانيا 22 347 175 000

 
  

- - - - 


	مقترح مشروع: زمبابوي
	ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
	وصف المشروع
	التعليقات
	التوصيات



