
  . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات
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  السنوات متعددة اريع مش–ورقة تقييم المشروع 
  زامبيا

  
 ةذالمنف/   الوكالة الثنائية                                         عنوان المشروع                                       

 

  في المشروعتي جرى تناولها  للمواّد المستنفدة لألوزون ال المبلغ عنهاأحدث بيانات االستهالك
  )2007 أكتوبر/تشرين األولاعتبارا من ، 2006وزون، أطنان من قدرات استنفاد األ (7بيانات الماّدة : ألف 

  )2007 ../أكتوبر، اعتبارا من 2006، قدرات استنفاد األوزونأطنان من (بيانات البرنامج القطري القطاعية   :اءب

 غاز تبخير عامل تصنيع مذيبات  خدمات تبريد  تبريد رغاوى أيروسول مواّد مستنفدة لألوزون
    6.6    مواد كلو فلور الكربون

       6.0 
 

)قدرات استنفاد األوزونأطنان من (كربون الذي مازال مؤّهالً للتمويل الكلورو فلورو استهالك مواّد   ال ينطبق 
 . طن من قدرات استنفاد األوزون0: تدريجيةمجموع اإلزالة ال: مريكي دوال أ200.000 تمويلال مجموع :خطة أعمال السنة الجارية

  
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 بيانات المشروع

 ال ينطبق 0 4.11 4.11 4.11  حدود بروتوكول مونتريال
 ال ينطبق 0 4.11 4.11 4.11  حدود االستهالك السنوي
       وية من المشاريع الجاريةاإلزالة التدريجية السن

 4.11 0 2.11 2.0   اإلزالة السنوية التي جرى تناولها حديثاً

مواد كلو 
فلور 

 الكربون
أطنان (

مواد  من
ODP 

       اإلزالة التدريجية السنوية غير الممولة

 4.11  2.11 2.0   مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الواجب إزالته
مواد كلورو (التها مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الواجب إز

)فلورو كربون ومواد كلوروفورم الميثيل  
 0 0 0 0 0 

)بالدوالر األمريكي(تكاليف الدعم النهائية         
 146,000   52,000 94,000  اليونيب: تمويل للوكالة المنفذة الرئيسية 
 149,000   37,500 111,500  اليوئنديبي: تمويل للوكالة المتعاونة الرئيسية 

 295,000   89,500 205,500  التمويل اإلجمالي للمشروع
)دوالر أمريكي(تكاليف الدعم النهائية         

 18,980   6,760 12,220  يونيبال: يف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسيةلتكا 
 13,410   3,375 10,035  اليوئنديبي: تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة الرئيسية 
 32,390   10,135 22,255  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم النهائية  

 327,390   99,635 227,755  )دوالر أمريكي(الكلفة اإلجمالية للصندوق المتعّدد األطراف
)كلغ/الدوالر ألمريكي(ف المشروع الكفاءة النهائية لتكالي  

 
 ال ينطبق

  
  .لم يـبث فيها: طلب التمويل

  
 لم يـبـث فيها توصية األمانة

يونيبال ويوئنديبال)ولىالشريحة األ(ة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية خط  

حدة األوزون الوطنيةو الوكالة الوطنية المنسقة  

6.0بروميد الميثيل6.6 مواد كلو فلور الكربون
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  وصف المشروع

خطة إدارة  ، بوصفه الوكالة الرئيسية، )اليونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة  قدم،زامبيابالنيابة عن حكومة   -  1
كي  باإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء ةالخاصنهائية اإلزالة التدريجية ال

وسيتم تنفيذ هذا المشروع أيضا بمساعدة من . نيثالث والخمسنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها العرض على ت
إلدارة اإلزالة التدريجية  زامبياويبلغ مجموع تكاليف خطة ). نيدواليو (للتنمية الصناعية األمم المتحدة منظمة

 18.980 تكاليف دعم الوكالة وقدرها زائد دوالر أمريكي 146.000( دوالر أمريكي 295.000المقدمة النهائية 
 دوالر 13.410 دوالر أمريكي تضاف إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 149.000لليونيب ومبلغ دوالر أمريكي 
 مع نهاية عام الكربون الكلورية الفلوريةاإلزالة التدريجية الكاملة لمواد ويقترح هذا المشروع ). نيدوأمريكي لليو

  . طنا من قدرات استنفاد األوزون27.4خاص باالمتثال الكربون الكلورية الفلورية المواد ويبلغ خط أساس . 2009

  خلفيةال

خطط إدارة التبريد، وم مفهأن يوضع ، أي قبل تاله من اجتماعاتاالجتماع الخامس عشر وما انعقاد منذ   - 2
لمختصين الفنيين في التبريد وبرنامج وطني لالسترداد لقد وافقت اللجنة التنفيذية على برامج التدريب والتأهيل 

خطة إدارة المتعلقة بة مطينالبرامج ال، تمت الموافقة على وبعد وضع مفهوم خطط إدارة التبريد. وإعادة التدوير
. في زامبيا، بوصفها مساعدة على تصميم السياسات واللوائح التنظيميةهذا ى يومنا ل إلمّو، والتي لم تُالتبريد

وإجماال، دّعم الصندوق أنشطة اإلزالة التدريجية . ا إضافياوقدمت عملية تحديث تمت الحقا لخطة إدارة التنفيذ دعم
تكاليف اإلنتاج لليونيدو واليونيب  دوالر أمريكي زائد 349.420في زامبيا بمبلغ الكربون الكلورية الفلورية واد لم

وبناء على طلب، قدم اليونيب معلومات عن تنفيذ عملية تحديث خطة إدارة التبريد، التي وافق عليها . وألمانيا
 وبالمقارنة مع مقترح المشروع الخاصة بتحديث خطة إدارة التبريد التي وافق عليها .نواالجتماع الثاني واألربع

ويتوفر لخطة إدارة التبريد رصيد متبقي يبلغ ، لم تُـنفّذ بعد خطة حافزة إلعادة التهيئة، ربعوناالجتماع الثاني واأل
ذلك، تم تنفيذ خطة ما عدا و.  إعادة التهيئةاط دوالر أمريكي، وهو التمويل المتوخى أصال لنش40.000أكثر من 

  : التاليةاألنشطةإدارة التبريد وعملية تحديثها في 

ويفيد . 2001 و 2000في عامي  لالسترداد وإعادة التدوير آلتيندة لالسترداد و وح30تسليم   )أ(
إذا ما أتيحت تعمل يمكن أن لالسترداد وإعادة التدوير فقط  آلة 12التقرير أنه مع ذلك هناك 

  .ممكنا تتبعهايعد قطاع الغيار؛  أما بقية اآلالت فلم تعد تعمل أو لم 

 بشأن 2005كيا في ست حلقات تطبيقية نُظّمت في عام  موظفا جمر150تدريب أكثر من   )ب(
 آلة 15ضوابط المواد المستنفدة لألوزون وعن كيفية تشغيل آالت تحديد المبردات، التي تم تسليم 

    .منها

.  مختصا فنيا150ست دورات تدريبية لتدريب تال ذلك تنظيم ن التدريب، يتلقى ثالثة مدرب  )ج(
 ووزعت دليال بشأن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون )10.000(ت عشرة آالف ونّشر

قدرة ال زويد تموت. على المختصين الفنيين والجهات المعنية األخرى في الحكومة وقطاع الصناعة
وشارك . االستيعابية لمعهد التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي في زامبيا بمعدات التدريب

 تشهادا منهم 40وتلقى نيا في مجال التبريد في الدورات ذات الصلة  متخصصا ف70أكثر من 
     . من الحكومةاألهلية

رابع ، تتوافر زامبيا على خط أساس من استهالك 7لمبلغ عنها بموجب المادة ووفقا لبيانات االستهالك ا  - 3
 واستهالك 2002منذ عام مع استهالك قدره صفرا  طن من قدرات استنفاد األوزون، 0.7قدره كلوريد الكربون 

 ولم .2000 طن من قدرت استنفاد األوزون مع استهالك قدره صفرا منذ عام 0,1 البالغ TCAخط األساس لمادة 
الكربون الكلورية الفلورية المهلوجة مواد عن أي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أو تبلغ زامبيا قط 

  .بالكامل أو الهالونات
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  والتشريعاتالسياسات 

" 27الصك القانوني الخاص بلوائح مراقبة المواد المستنفدة لألوزون رقم "أصدرت زامبيا ، 2001في عام   - 4
وتراقب . لمراقبة استيراد واستخدام المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون

. خيصالترإلصدار امن خالل نظام ك المواد المستنفدة لألوزون هذه اللوائح استيراد وتصدير وإنتاج واستهال
وتمكّن اللوائح الخاصة بمراقبة المواد المستنفدة لألوزون المؤسسات ذات الصلة من طلب التصاريح والتراخيص 

نفدة المواد المستويتضمن اإلجراء الخاص باستيراد وتصفية . ومقاضاة الجناة مواد خاضعة للمراقبة بأيالمتعلقة 
.  ريحالألوزون القيام بمقارنة بين الحجم المطلوب للتراخيص والحصة المخصصة لسنة محددة، وإصدار تص

وقد خلصت الدراسة االستقصائية التي جرت في إطار إعداد . حصةسلطة البيئة مسؤولية التصريح بهذه الولى تتو
دين يجهلون نظام إصدار التراخيص ورالمستصغار زالة التدريجية النهائية إلى أن العديد من خطة إدارة اإل

تكون  من ثم قد عمليات استيراد غير قانونية عن غير قصد ووقوعت المتصلة به، وبالتالي من الممكن ءاواإلجرا
  .لتوعيةلهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير 

  

  قطاع خدمات التبريد

 أطنان 6.6 إلى 2006في عام فلورية الكربون الكلورية المواد وفقا لمقترح المشروع، انخفض استهالك   -5
-مواد الهيدرو فلوروكربون( طن من قدرات استنفاد األوزون 1.6، حيث تم استهالك من قدرات استنفاد األوزون

134a :2.4 ،ألجهزة التبريد في القطاع الفرعي )  أطنان3.2: 22-ربونيةفلوروكالمواد الهيدروكلوروو طن
مواد  (12-الكربون الكلورية الفلوريةمواد  أطنان من 4.8نحو تم استهالك و. المستخدمة في األغراض المنزلية

: 22- أطنان؛ والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةR507 :4.1 طن؛ و134a :7.2-الهيدرو فلوروكربون
 في خدمات معدات أجهزة التبريد المستخدمة في األغراض التجارية ) أطنان5.5: )األمونيا (R717أطنان،  9.7
 كلغ، 134a :200-مواد الهيدرو فلوروكربون (12-الكربون الكلورية الفلوريةمواد  كلغ من 123الصناعية، وو

واستُخِدم هذا االستهالك . جهزة تكييف الهواء المتحركةأل)  كلغ270: 22-والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 دوالرات أمريكية بالنسبة 6.94: احد ما يليالتبريد في الكلغ الو أجهزة أسعاروتبلغ . جميعه لخدمات المعدات

 18.52، و 134a- دوالرا أمريكيا بالنسبة لمواد الهيدرو فلوروكربون14.45الكربون الكلورية الفلورية، و مواد ل
  .)22-مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دوالرات أمريكية بالنسبة ل4.15و  R507دوالرا أمريكيا فيما يخص 

  

  ة في خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائيةاألنشطة المقترح

  :خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية التالية من خالل مشروع األنشطةُيقترح تنفيذ   -6

  المساعدة على استعراض اللوائح الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون وتعديلها لتحسين االمتثال   )أ(  
 إلى بعض المساعدة تقديم واد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك لآللية اإلقليمية الخاصة بمراقبة الم    
    . التطبيقية ونشر المعلومات ذات الصلة بالموضوع الحلقات     

ووفقا لوثائق المشروع والمعلومات المقدمة من اليونيب، . تدريب موظفي الجماركتوسيع نطاق   )ب(
.  موظفا جمركيا منهم تدريبا150 موظفا جمركيا، حيث تلقى 450غ عدد موظفي الجمارك ليب

ية وبالتالي هناك الحدودالمراكز ارتفاع معدل تغير الموظفين في  اليونيب معلومات عن وقدم
لفائدة موظفي الجمارك من القيام بمكّون تدريبي ويقترح اليونيب . حاجة إلى القيام بتدريب إضافي

 موظفا جمركيا 200، بغية تدريب  مختلف مراكز الجمارك الحدوديةزيارةخالل تعيين مستشار ل
زمع شراء وعالوة على ذلك، ُي.  من خالل تنظيم حلقات تطبيقية على مدى سنتينإضافيا

   .دوات لتحديد آالت التبريدأ 10
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 مختصا فنيا ومهندسا 250توسيع نطاق خطة التدريب على التبريد عبر تدريب ما ال يقل عن   )ج(
بتكنولوجيات غير الموجهة ألغراض المواد المستنفدة المتعلقة على إعادة تهيئة المعدات 

قاء بمستوى التدريب المقدم في إطار خطة إدارة رفعا ارتجزئيا  هذا التدريب شكلوي. لألوزون
ويتوقع أن يستمر تنفيذه تدريب المدربين، نهج اتباع وُيزمع تنظيم التدريب على أساس . التبريد

     .2009إلى غاية نهاية عام 

ل تنفيذ برنامج للمساعدة الفنية فيا يخص استرداد وإعادة تهيئة معدات التبريد المستخدمة في يشك  )د(
ويرمي هذا إلى استكمال برنامج . األغراض التجارية والمنزلية وتكييف الهواء المكّون الرابع

خاصة بآالت االسترداد القائمة تدريب المختصين الفنيين من خالل تقديم قطع وقطع غيار 
 أجهزة، وتوفير الحوافز لشراء مخزون من مصممة محليا وآالت االسترداد وإعادة التدويروال

ويبلغ . التبريد البديلة، التي ال تتوافر بعد على المستوى المحلي، وذلك إلعادة تهيئة معدات التبريد
     .  أمريكي دوالر 74.000إجمالي التكاليف المقترحة لهذا المكّون 

     .ومتابعة الحقةضمان تنفيذ مرض ل للرصد عنصر طبيقتأيضا ختاما، يتوقع   )ه(

  . مع مقرح خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية2008وتم تقديم خطة عمل لعام   - 7

  

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 المقترحة، متصلة بالمبلغ األصلي المخصص للمكونات غير االستثماريةالعددا من القضايا األمانة طرحت   - 8
لى إوالمنهجية المتبعة في تدريب موظفي الجمارك، وعدد من أدوات تحديد أجهزة التبريد المتضمنة، والحاجة 

 المطروحة، بنود عن أهلية الاألسئلة مهما من اكما طرحت األمانة عدد. إنشاء مراكز إلعادة التهيئة والحفاظ عليها
 بموجب تحديث خطة إدارة التبريد لتنفيذ أنشطة مماثلة في إطار خطة استخدام األموال المتبقيةونظرت في إمكانية 

  . األمانة مع اليونيب هذه القضاياناقشوال تزال ت. إدارة اإلزالة التدريجية النهائية

  التوصية

  .معلقــة  -  9

----- 


