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 سوازيلند:  المشروع  مقترح

  
  

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

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
ة (اليونيب) وبرنامج للبيئ

األمم المتحدة اإلنمائي 
  (اليوئنديبي)

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثالثةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  سوازيلند

  تدبير الرقابة  قة عليهاالجتماع الذي تمت خالله المواف  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

(المرحلة خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  األولى)

 برناج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)،
برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) 

  (رئيسية)

  2020بحلول عام  %35  الثالث والستون

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 1.0   2015السنة:   األولى) (المرفق ج، المجموعة7) أحدث بيانات المادةثانيا(

  
  2015 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  ك القطاعياالستھال

   الخدمة  التصنيع  

  1.0    1.0      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

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

  7.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  7.3  :2010-2009خط األساس لفترة 

  وزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األ

  1.11  المتبقي: 6.19  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع 2019 2018  2017  2016

برنامج األمم المتحدة للبيئة 
  (اليونيب) 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون)

0.4 0 0 0.2 0.6 

 90,400 33,900 0 0 56,500 التمويل (دوالر أمريكي)

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

 غير متوفر 4.8 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 7.3 7.3 غير متوفر غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

متوفر غير  غير متوفر غير متوفر 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.3 7.3 غير متوفر 

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

تكاليف 
  المشروع

667,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667,948 

تكاليف 
  الدعم

50,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,096 

برنامج 
األمم 

المتحدة 
للبيئة 

 (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

75,000 0 55,000 0 0 50,000 0 0 30,000 0 210,000 

تكاليف 
  الدعم

9,750 0 7,150 0 0 6,500 0 0 3,900 0 27,300 

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

742,948 0 55,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 797,948 

تكاليف 
  الدعم

59,846 0 7,150 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 66,996 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  المشروع

     50,000     50,000 

تكاليف 
  الدعم

     6,500     6,500 

  
 موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 صف المشروعو

ذةاليونيب( للبيئةاألمم المتحدة  برنامج، قّدم سوازيلندبالنيابة عن حكومة  1- اع رئيسية ) كوكالة منف ى االجتم ، إل
ابع ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الثالث ى الش ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

درهالھيدروكلوروفلوروكربونية،  ة  دوالر أمريكي 50,000 بمبلغ إجمالي ق ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك  6,500زائ
ذ الشريحة  1فقط. )اليونيب( للبيئةبرنامج األمم المتحدة لدوالر أمريكي  ي عن تنفي ر مرحل ّدم تقري يتضمن الطلب المق

  .2018 إلى 2017للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة الثانية 

  روكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلو عن استھالكالتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وازيلند   -2 ة س ت حكوم نأبلغ تھالك  ع تنفا 1.02اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
طن  1.53، وھو أقل من الحد األقصى لالستھالك المسموح به والمحدد بـ 2015في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ي تنفاد األوزون ف درات اس ن ق دول  م ين الج ة. ويب ة التنفيذي ع اللجن اق م تھالك 1االتف واد  اس الم
  .2011-2015 الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة

  )2015-2011للفترة  7(بيانات المادة  سوازيلندالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 
  خط األساس  2015  2014 2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد

    طن متري
 50.4 0 0 0 22.18 19.82  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 31.4 18.55 26.73 21.45 23.64 17.45 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 81.7 18.55 26.73 21.45 45.82 37.27  (بالطن المتري)الفرعيالمجموع
دروكلوروفلوروكربون يب 141-الھي وارد ف ال

  المستوردة*ابقة الخلط البوليوالت س
** ** 32.82 2.36 0.00 

22.2*** 
     طن من قدرات استنفاد األوزون

 5.6 0 0 0 2.44 2.18  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.7 1.02 1.47 1.18 1.30 0.96  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

وع تنفاالفرعيالمجم درات اس الطن من ق د(ب
 األوزون)

3.14 3.74 1.18 1.47 1.02 7.3 

دروكلوروفلوروكربون يب 141-الھي وارد ف ال
  المستوردة*البوليوالت سابقة الخلط 

** ** 3.61 0.26 0 2.44*** 

  * بيانات التقارير عن تنفيذ البرنامج القطري.
ط ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون** يتم اإلبالغ عن استهالك  ابقة الخل امين المستوردة بالوارد في البوليوالت س امج القطري للع ارير البرن اره استھالك  2012و  2011موجب تق باعتب
  من بروتوكول مونتريال. 7ب السائب بمقتضى المادة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  .2009و  2007*** متوسط االستھالك بين عامي 

تھالك   -3 م اس دروكلوروفلوروكربونت ط ب 141-الھي ابقة الخل والت س ي البولي وارد ف ل اال ن قب توردة م لمس
ى 2014المنزلي والتجاري حتى عام مؤسسة واحدة تّصنع معدات التبريد  ل المؤسسة إل . وتم اإلنتھاء من عملية تحوي

  .2015السيكلوبنتان في عام 

تھالك   -4 ض اس دروكلوروفلوروكربونانخف واد  22-الھي اس الم ط أس اء خ ذ إنش د من ي البل ف
واء  ير الرقابةتدابالھيدروكلوروفلوروكربونية بسبب  على االستھالك وتدريبات فنيي خدمة معدات التبريد وتكييف الھ

امي  ي ع تھالك ف ان االس ى اآلن. وك ت حت ي أُجري وا  2014و  2012الت توردين أدخل ى أن المس ك إل ود ذل ى ويع أعل
ام  22-المزيد من الھيدروكلوروفلوروكربون وداً في ع نخفض  2013إلى البلد قبل أن يسجل االستھالك جم ود وي ليع

  . 2015في المائة في عام  10بنسبة 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ر الستھأبلغت حكومة سوازيلند عن البيانات القطاعية ال  -5 ة بموجب التقري ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
  من بروتوكول مونتريال. 7دة والتي تتفق والبيانات المبلغ عنھا بموجب الما. 2015عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

                                                 
  من ھيئة البيئة في سوازيلند إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب). 2016تشرين األول/اكتوبر  3وفقاً للخطاب تاريخ  1
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   الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الثانية منالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ا بشأن ا  -6 وازيلند لوائحھ ألوزونأصدرت س تنفدة ل واد المس ام  لم ي ع ي 2003ف ور أخرى، والت ين أم ، من ب
واردات والصادرات متراقب  ألوزون ال تنفدة ل واد المس داتن الم تخدم والمع ي تس واد الت ذه الم ى ھ ام  وتنص عل نظ

ألوزون مستوردي لحصص لجميعللتراخيص وا تنفدة ل واد المس ي الم ألوزون الت تنفدة ل واد المس وائح الم . وتتضمن ل
واد  2010-2011ُعّدلت في  ذه الم ع ھ ى جداول زمنية إلزالة جمي ع أصحاب الموتنص عل ذين تسجيل جمي صلحة ال

   ، بما في ذلك فنيي ومستوردي معدات التبريد.يتعاملون مع المواد المستنفدة لألوزون

نيع   -7 ات تص ل عملي ل تحوي ن أج تين م ث والس اع الثال الل االجتم دج خ روع بالفري ى مش ة عل ت الموافق وتم
دروكلوروفل ن الھي اري م ي والتج د المنزل دات التبري اج مع ي إنت ه ف ة ب اوى الخاص ى 141-وروكربونالرغ ب إل

اني/نوفمبر  ذا المشروع في شھر تشرين الث ة 2015السيكلوبنتان. وتم إنجاز ھ ى إزال د أّدى إل درات  5.6، وق طن بق
دروكلوروفلوروكربون دروكلوروفلوروكربون141-استنفاد األوزون من الھي اك استھالك للھي م يكن ھن ب 141-ب. ل

  .2016ب للعام 141-ولم يتم إصدار حصص للھيدروكلوروفلوروكربون 2015للعام 

  قطاع خدمة التبريد

  :تم تنفيذ األنشطة التالية  -8

واد  40أُجريت ثالثة ورش عمل لـ  ) أ( موظفاً من موظفي الجمارك حول رصد وإنفاذ السياسة واللوائح بشأن الم
دريب الجمركي باستعر دريب لتشمل وحدات المستنفدة لألوزون. وقام مدير قسم الت اھج الت اض وتحديث من

 المواد المستنفدة لألوزون؛

ـ   ) ب( دة والسالمة  74أُجريت ورشتي عمل إضافيتين لقطاع التبريد وتكييف الھواء ل اً بشأن المماسرات الجي فني
دات ( رة مجموعات مع راء عش م ش تعال. وت ة لالش د القابل ازات التبري ة غ ي مناول ترجاع ف دات االس أي وح

درة لة، وأدوات إعادة التدوير، وأجھزة التعرف على غازات التبريد، ومضخات تفريغ الھواءالمتنق ) لتعزيز ق
تخدم  ي تس واء الت ف الھ د وتكيي دات التبري ديثي لمع ديل التح ات التع راء عملي ى إج ة عل ز الخدم مراك

 ؛ و 22-واستصالح الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ـ نُظّمت ورش  ) ج( دير من  30تي عمل ل ة وم ة بالبيئ ة المعني ة البرلماني نھم أعضاء من اللجن رار من بي صانع ق
ة  وزارة التجارة ووزارة الزراعة ووزارة المالية وممثل عن الجامعة ومراقب في الجمارك وأعضاء من لجن

وائح المنقحة بشأن رابطة التبريد وتكييف الھواء لنشر لوائح المواد المستنفدة لألوزون وتزيز تنفيذ وإ اذ الل نف
واد  تھدفة بشأن تخفيض الم ة المس المواد المستنفدة لألوزون؛ وُعقد اجتماعان لتخصيص الحصص والتوعي

 الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ومية ذات الصلة تقوم اللجنة التوجيھية لألوزون التي تتضمن وحدة األوزون الوطنية وممثل عن الدوائر الحك  -9
  والقطاع والمؤسسات البحثية ومراكز التدريب المھني برصد فعالية مشاريع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

واد   -10 ة الم طة إدارة إزال ذ أنش د تنفي ة رص ي عملي ة ف دة األوزون الوطني اعدة وح ار لمس ف مستش م توظي وت
  البيانات.  الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك جمع 

  مستوى صرف األموال

بتمبر   -11 ي أيلول/س ا ف ـ 2016كم غ ال ن أصل مبل م  797,948، م ى اآلن، ت ه حت ق علي ي المواف دوالر أمريك
ي ( 767,920صرف  ب) و  100,000دوالر أمريك ة (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ي لبرن  667,920دوالر أمريك

دوالر أمريكي في  30,028نمائي (اليوئنديبي)). وسيتم صرف الرصيد البالغ دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإل
  ).2(الجدول  2017عام 
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ى من  2الجدول  ة األول الي عن المرحل ر الم ة: التقري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم لسوازيلند (دوالر  خطة إدارة إزال
  أمريكي)

  الموافق عليه المجموع  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

ة دة للبيئ م المتح امج األم برن
  (اليونيب)

75,00055,00055,00045,000 130,000 100,000 

ائي دة اإلنم م المتح امج األم برن
  (اليوئنديبي)

667,948667,92000 667,948 667,920 

 767,920 797,948 742,948722,92055,00045,000 المجموع
 96.0 97.381.8  معدل الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

  :األنشطة التالية من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)سيتم تنفيذ   -12

دريب  ) أ( ل لت ة ورش عم اً  45ثالث واد موظف د الم ة وتحدي د ومراقب ى رص ارك عل وظفي الجم ن م م
ازين  راء جھ ة وش واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم دة عل دات المعتم ة والمع الھيدروكلوروفلوروكربوني

 ؛دوالر أمريكي)  20,000للتعرف على غازات التبريد (

د فني تبريد على الممارسات الجيدة والسال 60ثالثة ورش عمل إضافية لتدريب   ) ب( مة في مناولة غازات التبري
ة  د القابل اول غازات التبري ي تتن ك الت خالل تركيب وخدمة وتفكيك معدات التبريد وتكييف الھواء وال سيما تل
لالشتعال: ورشة عمل/ندوة واحدة بشأن االبتكارات في التكنولوجيا في قطاع التبريد وتكييف الھواء بالتعاون 

 دوالر أمريكي) ؛ و 20,000فنياً ( 60ء لـ مع رابطة التبريد وتكييف الھوا

 دوالر أمريكي). 10,000إدارة المشروع ورصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ( ) ج(

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  بونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
  طن من قدرات استنفاد األوزون وخصصته لعشرين مستورداً.  1.38حددت الحكومة حصص الواردات بـ   -13

  قطاع خدمة التبريد

ة تغطي ممارسات   -14 رامج تدريبي ة سوازيلند تجري ب ة (اليونيب) أن حكوم أوضح برنامج األمم المتحدة للبيئ
  ستدام لغازات التبريد البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.   الخدمة الجيدة واالعتماد الم

ر   -15 ة لالشتعال غي د القابل على الرغم من أن التعديل التحديثي لمعدات تكييف الھواء التي تستخدم غازات التبري
دي ات التع دات محبذ في البلد، تغطي البرامج التدريبية المخصصة لفنيي الخدمة جوانب السالمة لعملي ل التحديثي للمع

بغازات التبريد القابلة لالشتعال بحيث أنه إذا تم إجراء عمليات تعديل تحديثي  22-العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون
ة  م تحظر الحكوم اً، ل ار. وحالي من ھذا القبيل، يكون فنيو الخدمة مدركين لجوانب السالمة التي يجب أخذھا في االعتب

د عمليات التعديل التحدي دات غازات التبري ة لمع ثي ھذه وھي مدركة تماماً لضرورة ضمان التشغيل والصيانة المأمون
ى أن  ة عل وتكييف الھواء التي تستخدم غازات التبريد القابلة لالشتعال. ومن خالل التوعية والتدريب، تحرص الحكوم

  تخدمون غازات التبريد القابلة لالشتعال.  ھناك ضمانات لممارسات التشغيل والصيانة المأمونة لفنيي الخدمة الذين يس
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ام   -16 الغ   2015كان استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سوازيلند في ع درات  1.02الب طن من ق
م  1.53في المائة من الھدف المحدد بـ  33استنفاد األوزون أقل بـ  د ت ام. وق ذلك الع تنفاذ األوزون ل درات اس طن من ق

ى تحق ة الموجود باإلضافة إل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني راخيص وحصص الم يق ذلك من خالل النظام العامل لت
ذي  دات ال ع المع ة وتوزي ة الجدي تدريب موظفي الجمارك على اإلنفاذ والفنيين الذين ت تدريبھم على ممارسات الخدم

ة من  81.8افق عليه بموجب الشريحة الثانية عزز البنية التحتية للمؤسسات الفنية. ويبلغ صرف األموال المو في المائ
  التمويل الموافق عليه. 

  التوصية

تأخذ علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن   -17
ة لسوازيلند  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ى األولى من خطة إدارة إزال ة الشمولية عل ؛ وتوصي أيضاً بالموافق

وخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سوازيلند، 
اه،  2017-2018الشريحة للفترة  يّن في الجدول أدن ل المب ا بمستوى التموي دعم المرتبطة بھ المقابلة لھا مع تكاليف ال

ازات  على ا لغ ة المرتبطة بھ ديل التحديثي والخدم ات التع ررت سوازيلند المباشرة بعملي أنه من المتفق عليه أنّه إذا ق
تعال،   ة لالش ر القابل التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة في األساس للمواد غي

  : ة بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةالمرتبطتتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر س
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 (دوالر أمريكي)
تكاليف الدعم    (دوالر 

  أمريكي)
  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثالثةاألولى، الشريحة 

امج 50,0006,500 دة األم برن م المتح
  اليونيب)( للبيئة
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