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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 
 

  مقترح مشروع: زامبيا
  
 

  تتألّف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
 (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) ليونيب واليونيدوا    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 
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  تعددة السنواتممشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 زامبيا
 

االجتماع الذي تّمت الموافقة عليه  الوكالة  المشروع) عنوان أوال(
 فيه

 تدبير المراقبة

خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

، اليونيب (الوكالة الرئيسيّة)
 اليونيدو

2020مع حلول عام  %35 الرابع والستون  

 
  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  (الملحق ج المجموعة ل)

  األوزون) ذ(طن من قدرات استنفا 2.75   2016السنة: 

 

  2017 السنة: )) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزونثالثا(
األيروصو  كيميائي

  الت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 2.48    2.48      22-  الهيدروكلوروفلوروكربون

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

 5.00  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 5.00  :2010- 2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 3.25  المتبقي: 1.75  عليه بالفعل:موافق 
 

 المجموع 2020 2019  2018 ) خطة األعمالخامسا(
إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  اليونيب

  استنفاذ األوزون)
0.2 0.0 0.2 0.4 

 67,800 33,900 0 33,900  التمويل (دوالر أمريكي)

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

 ال ينطبق 3.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 ال ينطبق ال ينطبق  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 3.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل 
الموافَق 

 عليه 

دوالر (
  أمريكي)

 

تكاليف  اليونيب
  المشروع

40,000 0 40,000 0 0 35,000 0 30,000 0 30,000 175,000 

تكاليف 
  الدعم

5,200 0 5,200 0 0 4,550 0 3,900 0 3,900 22,750 

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 0 140,000 

تكاليف 
  الدعم

6,300 0 0 0 0 6,300 0 0 0 0 12,600 

األموال التي وافقت 
  عليها اللجنة التنفيذيّة 

  دوالر أمريكي)

 

تكاليف 
  المشروع

110,000 0 40,000 0 0 105,000 0 0 0 0 255,000 

 
تكاليف 

  الدعم
11,500 0 5,200 0 0 10,850 0 0 0 0 27,550 

إجمالي التمويل 
المطلوب في هذا 

دوالر ( االجتماع 
  أمريكي)

 

تكاليف 
  المشروع

       30,000   30,000 

تكاليف 
  الدعم

       3,900   3,900 

 
  للموافقة الشموليّة  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 
، طلبًا لتمويل الشريحة الرابعة للمرحلة زامبياعن حكومة  قدّم اليونيب، بصفته الوكالة المنفّذة األساسيّة، نيابةً  . 1

زائد تكاليف دعم  دوالر أميركي، 30,000من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، بقيمة  ىاألول
. ويشمل ذلك تقريًرا مرحليا حول تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة 1وحدهلليونيب  دوالر أميركي 3,900 الوكالة بقيمة

  .2020 – 2018الشريحة للفترة تنفيذ 

  

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّةتقرير عن استهالك 

  

طنًا من قدرات استنفاذ األوزون للمواد  2.75إلى استهالك  زامبياأشارت حكومة  .2
 ،2017في عام  طنًا من قدرات استنفاذ األوزون 2.48وقدّرت استهالك  2016 الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في عام

المتثال. استهالك المواد تحقيق افي المئة دون الخط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة ل 50أي 
  .1معروض في الجدول  2017 – 2013الهيدروكلوروفلوروكربونيّة للفترة 

 ) 2017 – 2013للفترة  7(بيانات المادة  زامبيااستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في . 1الجدول 
*2017 2016 2015 2014 2013 22-الهيدروكلوروفلوروكربون  الخط األساس 

 90.90 45.00 50.00 55.00 80.00 90.70 أطنان متريّة

 5.00 2.48 2.75 3.03 4.40 4.99 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون

  2018 أيار/مايو 3* بيانات البرنامج القطري مقدّمة في 
 
إلى إطالق مخزونات  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّةيعود التراجع في  .3

، واإلنفاذ الصارم لنظام الحصص والتراخيص، وتوعيّة 2013تّم استيرادها قبل عام   22- هيدروكلوروفلوروكربون
المستوردين والموّردين حول اإلزالة، والتدريب على ممارسات الخدمة الجيّدة المرتبطة بالمواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وتدفّقات تجهيزات التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونيّة 

  والمواد الهيدروكربونيّة.

  
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

  
إلى بيانات استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بموجب تقرير تنفيذ  زامبياأشارت حكومة  .4

  لبروتوكول مونتريال. 7الذي يتماشى مع البيانات الُمبلَّغ عنها بموجب المادة  2016البرنامج القطري لعام 

  
  نيّةوفلوروكربوالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور

  
  اإلطار القانوني

  
 27أنظمة المواد المستنفذة لألوزون في زامبيا الواردة في األداة النظاميّة رقم تّمت ُمراجعة ، 2011في عام  .5

من أجل إدراج تدابير مراقبة إضافيّة حول إزالة المواد المستنفذة لألوزون، بما في ذلك  2001الصادرة في عام 

                                                 
  من وكالة إدارة البيئة في زامبيا إلى األمانة. 2018 آذار/مارس 6بموجب كتاب صادر في تاريخ  1
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تفرض األنظمة المراقبة على الواردات والصادرات من المواد المستنفذة  .فلوروكربونيّةالمواد الهيدروكلورو
 لألوزون والتجهيزات القائمة على المواد المستنفذة لألوزون وتلحظ نظم حصص وتراخيص.

المستنفذة لألوزون، وتوزيعها، وكالة إدارة البيئة في زامبيا ُمناطة بترخيص عمليّات استيراد المواد  .6
والتخلّص منها. كما أنّها ترصد التجهيزات كلّها القائمة على المواد المستنفذة لألوزون وتراقبها بالتعاون مع دائرة 
الجمارك عند نقاط الدخول. أُدرجت القيود المفروضة على التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 

تنوي الحكومة فرض حظر على استيراد التجهيزات  كما .2013ة لعام أو حظرها في أنظمة ترخيص اإلدارة البيئيّ 
  .2020القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وبيعها بدًءا من عام 

لتسجيل الجهات المعنيّة بالمواد المستنفذة لألوزون  أحكاًما تلحظ أنظمة المواد المستنفذة لألوزون الُمعدَّلة .7
كانون الثاني /ستوردين وفنيّي التبريد واعتمادها؛ وتّم تطبيق االعتماد اإللزامي للفنيّين منذ ينايركلّها، بما في ذلك الم

. كما اعتمدت الحكومة الخطوط التوجيهيّة لتقييم األثر البيئي التي تُحدّد المشاريع التي قد تستخدم المواد 2015
  ها.بشأنالمستفذة لألوزون وتتّخذ التدابير الحمائيّة 

  
  ع خدمة التبريدقطا

  
 تّم تنفيذ األنشطة التالية: .8

ضابط جمارك وضابط إنفاذ قانون في ثالث ورش عمل حول إنفاذ أنظمة المواد المستنفذة لألوزون  45تدريب (أ) 
وسياستها، وعمليّة تحديد الشحنات غير القانونيّة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة واالتجار بها، والمناولة اآلمنة 

  غازات التبريد في خالل عمليّات تفتيش الجمارك، واستخدام محدّدات غازات التبريد؛طوانات ألس

م اآلمن فنيا في مجال التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيّدة، واالستخدا 60تدريب (ب) و
لتبريد ازات اغالحدّ من تسّرب للهيدروكربون كغاز ُمبّرد، والخدمة والصيانة المالئمتَْين للتجهيزات من أجل 

ناتها بيّة ومدوّ ألورووالمحافظة على كفاءة طاقة التجهيزات التي تؤدّي إلى تخفيض استهالك الطاقة، وقواعد السالمة ا
 لمناولة غازات التبريد القابلة لالشتعال واستخدامها؛

 
 ةلجيّداالتبريد  ممارسات بشأنفني تبريد، بما في ذلك من أنهى برنامج تدريب مكثّف على التبريد  140اعتماد و(ج) 

ة في زامبيا في بالتعاون مع وكالة إدارة البيئ Northern Technical College من قبل "نورثيرن تكنيكال كوليدج"
  خالل الشريحة الثالثة؛

  
يد، ما في ذلك وحدات استرجاع غازات التبريد، ومحدّدات غازات التبر(د) وتسليم مجموعتي تجهيزات، ب

ين هما تدريب فنيّ يكون باستطاعتفأخرى لمركزي امتياز إقليميَّْين  مةوأدوات خد فراغيّة،واألكسسوارات، ومضّخات 
  على ممارسات الخدمة الجيّدة بشكل مستمر.

  
  وحدة رصد المشروع وتنفيذه 

  
خطة إدارة إزالة  األنشطة كلّها في تنفيذوكالة إدارة البيئة في زامبيا  رايةتحت   وحدة األوزون الوطنيّة تنّسق .9

أنشطة  تنفيذ وتُشرف عليها وتراقبها وتقيّمها. وتّم التعاقد مع مستشاَرْين لرصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
  الخطة وجمع البيانات الدقيقة بشأنها.
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  األموالمستوى صرف 
  

 115,000موافق عليه حتى اآلن (ميركي أوالر د  255,000 مجموع ، تم صرف2018أبريل/نيسان في  .10
 .2) كما هو وارد في الجدول ونيدوللي ميركيأوالر د 140,000لليونيب و ميركيأوالر د

 

 )ميركيأوالر (د لزامبيا. التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 2لجدول ا

 الوكالة
 المجموع الموافَق عليهالثالثةالشريحة الثانيةالشريحة  الشريحة األولى

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
المصروف

المبلغ 
الموافَق عليه

 المبلغ
المصروف

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
 المصروف

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
 المصروف

 115,000 115,000 35,000 35,000 40,000 40,000 40,000 40,000 اليونيب

 140,000 140,000 70,000 70,000 0 0 70,000 70,000 اليونيدو

 255,000 255,000 105,000 105,000 40,000 40,000 110,000 110,000 المجموع

معّدل 
الصرف 

(%)

100 100 100 100 

  

  خطة التنفيذ للشريحة الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

  :2020وديسمبر/كانون األول  2018 تموز/يوليوسيتّم تنفيذ األنشطة التالية بين  .11

 –تيراد ى رصد اسجمارك إضافيا في إطار ورشتَْين تدريبيّتَْين من أجل تعزيز قدراتهم علضابط  30تدريب   )أ(
تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ تأمين ُمحدّد متعدّد غازات التبريد (المواد 

الر دو 12,000(الهيدروكلوروفلوروكربونيّة والمواد الهيدروفلوروكربونيّة) إلى مدرسة تدريب الجمارك 
 )؛أميركي

 
ناولة جيّدة في مالممارسات الفي إطار ورشتَْين حول السالمة وفي قطاع التبريد إضافيا فنيًا  40تدريب   )ب(

ل غّطي بشكالذي يُ  في قطاع التبريد وتكييف الهواءغازات التبريد؛ إحداهما حول التقنيّات الجديدة الناشئة 
عية نشطة التوأضغط؛ وومناولة غازات التبريد العالية السميّة أساسي المسائل المرتبطة بقابليّة االشتعال وال

 )؛والر أميركيد 15,000حول االستخدام السليم للتجهيزات القائمة على غازات التبريد القابلة لالشتعال (
 

  ).دوالر أميركي 3,000(ج) إدارة المشروع ورصده (
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  تعليقات األمانة وتوصيتها
  

  التعليقات
  

  يّةالمرحلي حول تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونالتقرير 
  

  اإلطار القانوني
  

طنًا من  2.75بنسبة  2018كوتا الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لعام  زامبياأصدرت حكومة . 12
  دون أهداف المراقبة لبروتوكول مونتريال. في المئة 39أي بنسبة قدرات إستنفاذ األوزون، 

  
  قطاع خدمة التبريد

  
أن الحكومة ال  . بناًء على طلب توضيحي بشأن المسائل المرتبطة بغازات التبريد القابلة لالشتعال، ذكر اليونيب13

اللجنة التنفيذيّة حول زات القائمة على الهيدروكربون كغاز تبريد وهو مّطلع على قرارات يتُشّجع إعادة تهيئة التجه
؛ تواصل وحدة األوزون الوطنيّة إجراء ورش عمل توعويّة وأنشطة تدريبيّة من أجل المناولة 2عمليّات إعادة التهيئة

السليمة لغازات التبريد القائمة على الهيدروكربون؛ وتغّطي برامج التدريب ممارسات خدمة التبريد الجيّدة، بما في 
غازات التبريد. تستخدم زامبيا في الوقت الحاضر معايير السالمة القائمة على معايير أوروبيّة ذلك المناولة اآلمنة ل

لمناولة غازات التبريد القابلة لالشتعال. من خالل التدريب المستمر، واالعتماد اإللزامي للفنيّين منذ يناير/كانون الثاني 
أجل عمليّة انتقال سلسة وسليمة من المواد ، تقترح الحكومة اعتماد خطوات من ة، وبرامج التوعي2015

الهيدروكلوروفلوروكربونيّة إلى التقنيّات القابلة لالشتعال ذات معامل االحترار العالمي المنخفض والخالية من المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة.

  
زت ونيّة عزّ روكرب. أوضح اليونيب أن األنشطة التي يتّم تنفيذها ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو14

تها ستدامامراكز االمتياز، من خالل تأمين  تجهيزات ومجموعات أدوات حّسنت نوعيّة برنامج التدريب وضمان 
 لخدمة؛ فيافنيّي اشطة بشكل فاعل في التدريب المستمر لالتبريد ن وجمعيّةالطويلة األمد؛ تُعتبر مراكز التدريب 

ريب رامج التدز. تشمل بفنيا معتمدًا للتدريب على التقنيّات الصديقة لطبقة األوزون في هذه المراك 140الواقع، خضع 
الشتعال لالقابلة  تبريدفي المعاهد المهنيّة وحدات تعلّميّة حول ممارسات الخدمة الجيّدة واالستخدام اآلمن لغازات ال

رين ونظًرا فنيّين آخوبين والمسّمة. غالبيّة الفنيّون مسّجلون لدى الجمعيّة بعد االطالع على منافع الدعم الفني من مدرّ 
  إلى عالقة العمل الوثيقة بينها وبين وحدة األوزون الوطنيّة.

  
  

  الخاتمة
  

طنًا من قدرات استنفاذ  2.48بقدر  2017في عام بلغ استهالك زامبيا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة . 15
زامبيا تقدًّما إضافيا في أنشطة خطة إدارة  حكومة في المئة دون المستوى المسموح به لهذا العام. حقّقت 45األوزون 

 ن معإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، بما في ذلك تدريب الفنيّين وضباط الجمارك وضباط إنفاذ القانو
برنامج اعتماد لفنيّي  التي تستخدم غازات التبريد القابلة لالشتعال. كما تنفّذ الحكومة التشديد على تجهيزات الخدمة

 .التدريب، يشمل المناولة اآلمنة لغازات التبريد السامة والقابلة لالشتعال ومراقبة التسّرب وصيانة التجهيزات المالئمة
موال الموافَق عليها. تعتمد الخطة المقترحة للسنتَْين المقبلتَْين على التقدّم الُمحرز حتى هذا التاريخ، تّم صرف كافة األ
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ساهم في التخفيض المستدام الستهالك وروفلوروكربونيّة ويُتوقَّع أن تُ في بناء القدرات وإنفاذ ضوابط المواد الهيدروكل
  ت معامل االحترار العالمي المنخفض، عند اإلمكان.المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، إلى جانب إعتماد البدائل ذا

  
  

  التوصية
  

مرحلة لثة من الحة الثاا بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريبأن تأخذ اللجنة التنفيذيّة علمً توصي أمانة الصندوق . 16
ة الشموليّ  موافقةالالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لزامبيا؛ كما توصي بالحصول على األولى لخطة إدارة إزالة 

فيذ ا وخطة تنزامبيعلى الشريحة الرابعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة ل
امبيا نّه إذا قّررت زعلى مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه، مع العلم أ 2020 – 2018رة تالشريحة المقابلة للف

لهواء اد وتكييف لتبريلتهيئة وصيانة غازات التبريد الّسامة والقابلة لالشتعال في تجهيزات االعمل بتجهيزات إعادة ا
فق كلّها وو الصلة المخاطر والمسؤوليّات ذات تحّملالمصّممة أصالً للمواد غير القابلة لالشتعال، ستقوم بذلك مع 

  لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة:ا
 

 تمويل المشروع عنوان المشروع 
 والر أمريكي)(د

والر (د كلفة الدعم 
 أمريكي)

 الوكالة المنفّذة

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

 اليونيب 3,900 30,000

      
 
 

 
  


