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  الي:تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع الت  

  

  اإلزالة

  

لى، المرحلة األوإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة   اليونيدو 
 )الرابعةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جنوب أفريقيا
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

إدارة إزالة المواد خطة 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  )األولى

  2020% بحلول عام 35  السابع والستين  اليونيدو (رئيسية)

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 122.16  2017 السنة:   7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2009 السنة:  استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 131.73    131.73      22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.40    0.40     الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 369.7  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 369.7  (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 192.92  المتبقي: 176.72  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالاخامس(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيدو
 األوزون)

13.51 4.84 18.35 

 725,858 191,273 534,585 التمويل (دوالر أمريكي)

 

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

ستهالك في حدود اال
  بروتوكول مونتريال 

.369 369.7  غير متوفر
7 

332.7 332.7 332.
7 

 غير متوفر 240.3 332.7 332.7

الحد األقصى لالستهالك المسموح 
به (طن من قدرات استنفاذ 

  األوزون)

 غير متوفر 240.3 270.2 270.2 332.7 332.7 332.7 369.7 369.7  غير متوفر

التمويل 
الموافق 

عليه 
ر (دوال

أمريكي
(  

تكاليف   اليونيدو
المشرو

 ع

1,960,22
9 

2,592,62
0 

0 1,302,33
5 

499,612 0 178,760 0 0 6,533,55
6 

تكاليف 
 الدعم

137,216 181,483 0 91,164 34,973 0 12,513 0 0 457,349 

األموال الموافق 
عليها من قبل اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
المشرو

 ع

1,960,22
9 

2,592,62
0 

0 0 1,302,33
5* 

0 0 0 0 5,855,18
4 

تكاليف 
 الدعم

137,216 181,483 0 0 91,164* 0 0 0 0 409,863 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها خالل هذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
المشرو

 ع

       499,612*
* 

  

تكاليف 
 الدعم

       34,973**   

  .2016، وتمت الموافقة عليها في النهاية في عام 2015لى صرفها في األساس في عام * شريحة موافق ع

 .2019، ومقدمة في عام 2016** شريحة موافق عليها في األساس لعام 

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

دّمجنوب أفريقيابالنيابة عن حكومة   -1 دو ت، ق ذة اليوني ة منف ية كوكال ل، طلرئيس اً لتموي ة  ب ريحة الرابع نالش  م
درهخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المرحلة األولى من ي، 499,612 بمبلغ ق د  دوالر أمريك زائ

ريحة . 1دوالر أمريكي 34,973تكاليف الدعم للوكالة البالغة  ذ الش ن تنفي ة يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي ع الثالث
ى  2016من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام من  وتقرير التحقق ذ الشريحة و 2018إل خطة تنفي

  . 2020 إلى 2019للفترة من 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المواد  األوزون دقدرات استنفا طن من 122.16استهالك  عن جنوب أفريقياأبلغت حكومة   - 2
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2017ي عام ية فالهيدروكلوروفلوروكربون

من  للفترة  نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد استهالك  1في المائة. ويبين الجدول  67بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
2014-2018.  

  )2018-2014للفترة  7(بيانات المادة  جنوب أفريقياالهيدروكلوروفلوروكربونية في  : استهالك المواد1الجدول 
 خط األساس  *2018 2017 2016 2015 2014 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

   طن متري
 3,833.90 1,820 2,216.70 2,569.56 2,500.63 2,560.60  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 12.80 0.00 20.00 0.00 0.00 67.20  123كربون الهيدروكلوروفلورو

 30.80- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  124الهيدروكلوروفلوروكربون 

 1,455.00 0.00 0.00 0.65- 625.55 850.00  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 12.90- 22.46 2.40- 44.60 29.70 15.30  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20  225ربون الهيدروكلوروفلوروك

 5,258.00 1,842.46 2,234.30 2,613.65 3,155.88 3,520.30  المجموع (طن متري)

    طن من قدرات استنفاد األوزون

 210.90 100.10 121.92 141.32 137.53 140.83  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.30 0.00 0.40 0.00 0.00 1.34  123الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.70- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  124الهيدروكلوروفلوروكربون 

 160.10 1.46 0.00 0.07- 68.81 93.50  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.80- 0.00 0.16- 2.90 1.93 0.99  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90  225الهيدروكلوروفلوروكربون 

 369.70 101.56 122.16 144.15 208.27 238.56  المجموع (طن متري)

  * البيانات من تقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

خالل السنوات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالرئيسية وراء انخفاض استهالك  الدافعة العواملكانت   - 3
كانون  1في  والتي تحققتكعامل نفخ  ب المستخدم141ة للهيدروكلوروفلوروكربون التام الة، اإلزالثالث الماضية

وق بسبب إلى التغيرات في السالمنسوب  22 الهيدروكلوروفلوروكربوناالنخفاض في استهالك و، 2016يناير الثاني/
، وروكربونيةمواد الهيدروكلوروفلال على األنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والضوابط

 هواء ييفواردات أي أنظمة تبريد وتك: على 2014سبتمبر أيلول/حيز النفاذ في  ن دخالين اللذيبما في ذلك الحظر
 22 بونالهيدروكلوروفلوروكر استخدام وعلى؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأو مستعملة تحتوي على   جديدة

  التبريد وتكييف الهواء الجديدة. يب جميع أنظمةفي بناء أو تجميع أو ترك

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة ال  -4 ات القطاعي ا عن البيان وب أفريقي ة جن تهأبلغت حكوم ب الس ة بموج واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
قة، 2017التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  ات متس ر وقد كانت هذه البيان ى حد كبي ا  إل غ عنه ات المبل ع البيان م

                                                      
  رية جنوب أفريقيا إلى اليونيدو.من وزارة الشؤون البيئية في جمهو 2019آذار/مارس  19وفقاً للخطاب تاريخ  1
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غ 22من بروتوكول مونتريال. ويعود الفرق بين الهيدروكلوروفلوروكربون  7 بمقتضى المادة ى المبل ه مستخدم  عل أن
 إلى 7أنه مستهلك في تقرير المادة  على المبلغ 22في التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري والهيدروكلوروفلوروكربون 

تخ ن االس دير م م تص دم خص يدام ع ي  ف رى ف ات األخ ض الفروق زى بع ري. وتُع امج القط ذ البرن ن تنفي ر ع التقري
دروكلوروفلوروكربون  تهالك الهي دروكلوروفلوروكربون  و 22اس ن  142الهي ل م عوبة  2ب (أق ى ص ة) إل ي المائ ف

دما  واد عن ذه الم ادرت ه ع واردات وص ودةتتب ون موج ي تك ط ف ز تعريف خالئ د ةجمركي ةدون رم يتفري ديم . وس م تق
  .2019أيار/مايو  1بحلول  2018التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق

ألوزون  -5 تنفدة ل واد المس ادرات الم واردات وص  أّكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحصص ل
غ  2018وأن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  تنفاد ا 101.56بل درات اس ن ق ن م ألوزون. ط

تهالك  ى اس روض عل ر المف ان الحظ دروكلوروفلوروكربون اك افي ، ب141لهي منالص ي ا والمتض والتف  لبولي
توردة ط المس ابقة الخل ن أي وارداتس ف ع تم الكش م ي االً ول يو .، فع ي  ف غيرة ف ات الص ق بالتناقض ا يتعل جيل تم س

ى أنالخالئطفي  المتضمنب 142فلوروكربون الهيدروكلوروو 22الهيدروكلوروفلوروكربون  ق إل ن ، يشير التحق ه م
ارية  دة الس ة الجدي ة الجمركي وز التعريف ل رم ع أن تعم اراً المتوق ن  اعتب انون الثاني/ 1م اير ك ين ع 2019ين ى تحس ل

ب  الرقابة على يصاالستهالك إلى حد كبير وإزالة االلتباس من جان الء التخل اريح ووك املي التص ي ة، وخاصح ا  ف م
  .بخالئط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونيةيتعلق 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الستثماريةنشطة غير اواأل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالعرض والطلب على  للرقابة علىقانونية ال الوسائل

توردي قامت وحدة األوزون الوطنية   -6 ى مس وائية إل دبزيارات عش يم  غازات التبري د لتقي اء البل ع أنح ي جمي ف
ألوزون الخاصة با االمتثال للتدابير التنظيمية بلمواد المستنفدة ل عت بموج ي وض ى من خطة إدارة  الت ة األول المرحل

ة.إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر ت 2بوني ع  وتعاون ة م دة األوزون الوطني رةوح رادات  دائ ي اإلي اف وب إفريقي  جن
يما  اتإلعادة مواءمة رموز التعريف ة، وال س طمع المعايير الدولي ات  لخالئ ةمركب واد الهيدروكلوروفلوروكربوني . الم

ازاتعلى  التي تحتوي الخالئطسوف تسهل الرموز الفريدة المخصصة لجميع و د غ ىقائم تبري تنفدة  ة عل واد المس الم
ن والتحقق من بيانات االستهالك.  عملية لألوزون ل ع ل العم ي تواص تقع وحدة األوزون الوطنية في وزارة البيئة، الت

ة  ارة الدولي ة إدارة التج ع لجن ب م رةكث رادات  ودائ ي اإلي ات ف ة آلي مان فعالي ا لض وب إفريقي ىجن ة عل واد  الرقاب الم
  ا.وب أفريقيلمستنفدة لألوزون في جنا

دريباً موظفاً  345ما مجموعه تلقّى   -7 د ت ي البل دخول الخمسة عشر ف وانئ ال ع م ي جمي من موظفي الجمارك ف
الجمعية األمريكية ت وتصنيفات السالمة الخاصة بتسمياالباستخدام محلالت الغاز، و غازات التبريد التعّرف علىعلى 

واألسماء التجارية الشائعة االستخدام. وقد  ASHRAE(3( جات السالمةلمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ودر
  .غازات التبريد على نقاط الدخولعلى  جهاز تعّرف 19تم توزيع 

أندت عُقِ  -8 ة بش دوة تعريفي دن لمافي د حوم وايدة نية لموبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ ن
وعيدة يازلد لبالائيسية في رلاس لخما ول إ ال واد لموإدارة انية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة زاح
اصلمصلحة ب اصحاألل صواتمنصة ر فيولت، ونيةوبرکوروفلدرولهيا ام والخ اعين الع ن القط رب لتجااکة رلمشا م
ة بشأنأبرزو التبريد وتكييف الهواء. وقطاع مةولحکن العالقة بيز ايزتعمواصلة و دوة التعريفي لة اإدارة إزة طخ ت الن
جيع نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما ة لتش دابير الالزم اذ الت وعي واتخ ق ال ى خل ازات ترداداسالحاجة الماسة إل  غ

دريبي الحاجة إلىو؛ المستهلكةالحاجة إلى التوقف عن استخدام العلب و؛ اوإعادة تدويرها واستصالحه التبريد نهج ت  م
؛ ةلتبريد الجيددريب على ممارسات اوالت العامةتوعية الية منع التسرب وأهمو؛ الستخدامه في جميع أنحاء البالدموحد 

  .والحاجة إلى استراتيجية لتعزيز وضمان تسجيل فنيي الخدمة غير الرسميين

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48من الوثيقة  2كما ورد في الجدول  2
  .)ASHRAE( األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ودرجات السالمةالجمعية  3
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  األنشطة في قطاع رغاوي البوليوريثان

از   -9 م إنج احوي غاع راطة قطخت ان بنج ن  753لة ل إزاخالن م البوليوريث ن  82.83ري (متط ن مط
رب 141 ونبرکوروفلوروکلدرولهين اموزون) ألد استنفادرات اق ركتيل يوتح عب يكلوبنتانلی إ نش ل يوحت، والس

ل. ينطتبرم مستخدم مصب 40 وحوالي بيتي نظام ات الميثي ع شر إلى فورم ت أرب ك، أكمل ى ذل كات باإلضافة إل
ة  ر مؤهل لغي ات تحوي يكلوبنتان  عملي ى الس ا إل ة ذاتي دروفلوروكربممول ل ونوالهي ات الميثي ي وي .وفورم رد ف

  .البوليوريثان في قطاع رغاوي لعمليات التحويلملخص  2الجدول 

  : نتائج خطة قطاع رغاوي البوليوريثان2الجدول 
المواد  الشركة/بيت النظام

الهيدروكلوروفلوروكربونية 
التي تمت إزالتها (طن 

 متري)

  تاريخ اإلنجاز  التكلفة (دوالر أمريكي) البديل

  كات المؤهلةالشر
Aerothane 65  2016  185,900 السيكلوبنتان  

Defy 288 2015  2,300,000 السيكلوبنتان  
Resiken (SH)  399.80 2016  2,289,000 فورمات الميثيل  

Lake Technologies 
(SH) 

2017  

  2014/2018 *مستخديم المصب
 الشركات غير المؤهلة (الممولة ذاتياً)

Bumbo 555.10 2018  تمويل ذاتي هيدروفلوروكربونال  
Whirlpool2016  تمويل ذاتي السيكلوبنتان  

Harvey components  36.00 2018  تمويل ذاتي الهيدروفلوروكربون  
Franke water heater 

systems/ Ariston 
  2018  تمويل ذاتي السيكلوبنتان

  في القرير.* تم إدراج قائمة بالشركات التي تمت مساعدتها خالل الخطة 

ى واردات بعد عمليات التحويل دخل   -10 دروكلوروفلوروكربونالحظر عل افيب، 141 الهي ونأو  الص ن  كمك م
اق2016يناير كانون الثاني/ 1في حيز التنفيذ مواد كيميائية مخلوطة،  م االتف ل  . وباإلضافة إلى ذلك، ت ة عم ى خط عل

م ات لبرنامج من خالل متابعة استخدام البدائل والمعداواليونيدو استمرار نجاح ا وزارة البيئةموسعة بين   ادخالهإلتي ت
  اإلزالة.خالل خطة 

  قطاع خدمة التبريد

برغ و لالسترداد وإعادة التدوير واالستصالحأربعة منشآت وطنية تم إنشاء   -11 ي جوهانس اون ف ب ت ان وكي ديرب
ع ا تقديم محلية. تمالتبريد ال لشركات، باستخدام القدرات الحالية وبورت إليزابيث م توزي دات. وأالتدريب وت ت لمع جري

ن يجوالت دراسة ومسح مكتب د ع ة المزي دوير واالستصالح. لمعرف ادة الت زو االسترداد وإع دأت مراك ترداد االس ب
  .2019في العمل في أوائل عام  وإعادة التدوير واالستصالح

دتم   -12 ز الت ي تطوير برنامج تدريبي لفنيي الخدمة مع مراك ة ف ة مهن ى ممارس باب عل جيع الش ة لتش ريب المحلي
اوقطاع التبريد.  وب إفريقي ف بجن د والتكيي اولي التبري ة مق ال بجمعي ين  (SARACCA) تم االتص ى لتشجيع الفني عل

ع  القطاعرابطات  ونسقّت. لغازات التبريد ةاآلمن المناولةمن أجل  4SAQCC Gasلدى  التسجل دريب م دمي الت ومق
اتإدارة التعل ي قطاع املين ف ة الع واء يم التقني العالي لمراجعة المناهج التدريبية لفنيي الخدم ف اله د وتكيي ع التبري ، م

  غازات التبريد.إبراز الجوانب البيئية وإدارة 

ة   -13 ذت وزارة البيئ اً أنفّ ع أيض ات م ة ومناقش طة توعي اعنش تنفدة  القط ر المس ة غي ات البديل ألة التقني أن مس بش
كلألوزون ا ي ذل ا ف ون R-290 لمتوفرة في السوق، بم يد الكرب اني أكس ا  وث ّكلت . ندروفلوروأوليفاوالهيواألموني وش

اأصحاب المصلحة ومؤلف من  منتظم معني بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فريق عامل وزارة البيئة ك  بم ي ذل ف
  . األكاديمية، والوكالة المنفذة ، والمنظمة الحكومية، واألوساطمثلين عن القطاع من القطاع الخاصم

                                                      
  .أنظمة الغازالغاز و المسجلين المرخص لهم بالعمل علىلجنة التأهيل والشهادات في جنوب إفريقيا بقاعدة بيانات مركزية لممارسي الغاز تحتفظ  4
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  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ذ السنوية  وإقرارمراجعة تقوم وحدة تنفيذ ورصد المشاريع برصد تنفيذ األنشطة من خالل   -14 ل التنفي خطط عم
، اهو مخطط له أهداف كل شريحة كما وضمان تلبيةة، ربع السنوي تقارير التنفيذ والتقارير المالية، ومراجعة المفصلة

قتسهيل االتصو، أثناء التنفيذ التي تمت مواجهتها المشاكلوتقديم المشورة الفنية لفريق التنفيذ حول  ين فري ذ  ال ب التنفي
ين رار المحلي انعي الق ذ وص ر، وضمان تنفي ة عناص واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي  خطة إدارة إزال ت اف لوق

ب ت .المناس دة ي ل وح يص تموي اريعم تخص د المش ذ ورص فر  تنفي اليف الس وطنيين وتك دوليين وال راء ال يم وتللخب نظ
  .ةاجتماعات مع أصحاب المصلح

  مستوى صرف األموال

ي    -15 ا ف ارس/آذاركم ـ 2019 م غ ال ل مبل ن أص م  5,855,184، م ى اآلن، ت ه حت ق علي ي المواف دوالر أمريك
رف  ي 4,661,833ص ى  دوالر أمريك دول عل ي الج يّن ف و المب الغ 3النح يد الب رف الرص يتم ص  1,193,342. وس

  .2020و 2019في عامي دوالر أمريكي 

دول  ر3الج ن  : التقري ى م ة األول ن المرحل الي ع ةالم واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال وب  خط لجن
  (دوالر أمريكي) أفريقيا

  لصرف (%)معّدل ا  اليونيدو (دوالر أمريكي) الشريحة
  1,960,21996.9 موافق عليه الشريحة األولى

1,900,278 تم صرفه
2,402,302 تم صرفه 2,592,62092.7 موافق عليه الشريحة الثانية
1,302,335 موافق عليه الشريحة الثالثة

359,252 تم صرفه 27.6
4,661,832 تم صرفه 5,855,18479.6 موافق عليه المجموع

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020كانون األول/ديسمبر  حتى 2019األنشطة التالية في الفترة من حزيران/يونيو سيتم تنفيذ   -16

ائل  )أ( ة  الوس ىالقانوني ة عل ى  للرقاب ب عل رض والطل ةالع واد الهيدروكلوفلوروكربوني طة  الم ر غواألنش ي
اوين التعريف: اجتماعات لجميع حاملي االستثمارية ة عن ة اتالتصاريح لمناقش يص شحالجمركي نات ، وتخل

وز التعريف تدريبو؛ وتقديم التقارير السنوية غازات التبريد ة اتإدارة الجمارك على رم دة الجمركي ؛ الجدي
ات و اريح والموافق ات التص ع طلب ين تتب واد المسلتحس ادرات الم ألوزون واردات وص واد تنفدة ل والم

ة ة؛ الهيدروفلوروكربوني ة العام الل والتوعي ن خ د م آت  عق أن منش ل بش ات عم واد حلق الم
ة د ؛ والهيدروكلوروفلوروكربوني ةعق درين ( حلق توردين / المص ة للمس ل تدريبي دوالر  80,000عم

  أمريكي) ؛
 

 قطاع خدمة التبريد :    )ب(
 

ةتطوير نظام توزيع و؛  التدوير واالستصالح االسترداد وإعادة المستمر لنظامالدعم   )1(  5بضائع متنوع
 دوالر أمريكي) ؛ 100,000، إذا لزم األمر (معدات إضافيةوتحتية لتوريد المكونات ؛ وبنية 

 
دريب   )2( ق) 400ت ة والتطبي د (النظري ال التبري ي مج دة ف ات الجي ى الممارس جل عل ر مس ي غي  فن

 دوالر أمريكي)؛ 319,612(
 

التبريد القائمة  نظمتم الحصول عليها من تشغيل ي التي وفورات في الطاقة والتكلفةال رإلظهامشروع   )3(
القائمة على  بالنظممقارنةً  المنخفضة الحترار العالميا إمكانيةذات وعلى المواد المستنفدة لألوزون 

                                                      
  .في السوق لطرحهافي اسطوانات صغيرة  ISO المستوردة في خزاناتتعبئة غازات التبريد  5
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ملة التي المحت المواد الهيدروفلوروكربونية. وتشمل البدائلأو على  22 الهيدروكلوروفلوروكربون
، وسيتم الهيدروفلوروأوليفان يتم النظر فيها الهيدروكربونات أو ثاني أكسيد الكربون أو األمونيا أو

وسيتم نشر تقاريرها  إيضاحيةمشاريع يتم التخطيط ألربعة و .على أساس التطبيق المحدد ااختياره
ثاني أكسيد  نظما هو استخدام أحد التطبيقات المحتملة التي يتم النظر فيهو .النهائية كدراسات حالة

ثاني أكسيد الكربون واألمونيا في التبريد في السوبر ماركت  النظم التعاقبية التي تستخدمالكربون أو 
  (التمويل من الشرائح السابقة) ؛ و

 
تدامة والتحقق من دعم رصد : وحدة تنفيذ ورصد المشاريع )ج( ك اس ات الأنشطة المشاريع بما في ذل لعملي  تحوي

كل  دعم وحدة األوزون الوطنيةو؛  والنظراءاجتماعات فصلية مع وحدة األوزون الوطنية وملة ؛ المكت ي ش ف
ن اوتدريب إذا لزم األمر ؛ تقنية ومشورة  ل م وطنيين (التموي لحة ال حاب المص ع أص اون م م التع لشرائح دع
 .السابقة)

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةريحة مرحلي عن تنفيذ الشالتقرير ال

  التأخير في تنفيذ الشرائح السابقة

أنبعد أن         - 17 اً ب ة علم ذت األمان ة أخ ت الشريحة الحالي اسمبرمجة  كان ي األس ام  ف عن  استفسرت، 2016لع
طة خة األولى من تمديد المرحلثمة حاجة لوما إذا كان  لالمشاكما إذا كان قد تم حل جميع وأسباب التأخير في طلبها ؛ 

واد  ة الم حإدارة إزال ة. وأوض دو أن  تالهيدروكلوروفلوروكربوني ي بطء الاليوني ابقف اق الشرائح الس ان إنف ببة ك  بس
ي الصغيرة والمتوسطة الحج الشركاتمن  عدداً ، الذي يضم رغاوي البوليوريثانتعقيد استكمال تحويل قطاع  تم تم الت

الل  ن خ اعدتها م رمس ة. عنص اعدة التقني د المس دة األوزون ال وق ين وح ة ب يق فعال ة تنس اء آلي تغرق إنش ة اس وطني
ينوا لحة المعني حاب المص دو وأص لة ليوني ت ذات ص ي كان ة ل، والت ة إدارة إزال ذ خط واد تنفي الم

ة ض الهيدروكلوروفلوروكربوني ة، بع ذه اآللي اء ه م إنش ت. اآلن ت مالوق د ت اع  ، وق ل قط ن تحوي اء م اوي راالنته غ
ا، ويمكن االستمرار في تنفيذ األنشطة المتبقيالبوليوريثان ا هو مخطط له ذلك الشريحة كم وال  ، مع صرفة وك األم

ً  2021المرتبطة بها قبل نهاية عام    .للخطة األصلية وفقا

  اإلطار القانوني

ام بالفعل حصص الواردات من الم جنوب أفريقياأصدرت حكومة   -18 ة لع  2019واد الهيدروكلوروفلوروكربوني
ن ستنفاد األوزونمن قدرات اطن  147 والمحددة عند ال ، وهي أقل م ول مونتري ي بروتوك ة ف داف الرقاب  55.8 ـبأه

   في المائة. 45.5في المائة وأقل من الحد األقصى المسموح به بموجب االتفاق مع اللجنة التنفيذية بـ 

  ع التصنيعاستدامة التحويل في قطا

اع أخذت اللجنة علماً مبديةً تقديرها ب  -19 اناستكمال خطة قط اوي البوليوريث ة رغ ـ  ةالتام واإلزال طن  1,344ل
ري ( ن  147.83مت تنفاذ األوزونط درات اس ن ق ن  6)م دروكلوروفلوروكربونم اب. 141 الهي ي م اذ  وف ق بإنف يتعل

والتفي ا في والمتضمنب الصا141 الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر على واردات  ط،  المستوردة لبولي ابقة الخل س
من في ما يخص صارمة  رقابةاليونيدو إلى أنه يتم الحفاظ على  تأشار صإصدار التصاريح ض ك الحص ي ذل ا ف ، بم

ليمة. والمساءلة الحوكمةالمعلومات المقدمة من المستوردين والموقعة من قبل المسؤولين التنفيذيين لضمان  وم و الس يق
ت لنظملتقييم االمتثال  على أساس منتظم تشو البيئة بزيارات عشوائية للمستوردينمف ا ي ألوزون. كم تنفدة ل م المواد المس

  .مخالفاتأية ل. حتى اآلن لم يتم تحديد ها بعد التحويتمراقبة المؤسسات المحولة وزيار

                                                      
  طن متري بتمويل ذاتي من شركات غير مؤهلة. 591طن متري من الشركات المؤهلة و 753بما في ذلك  6
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  قطاع خدمة التبريد

 اليونيدو أن مركز ت، أفادالذي تم إنشاؤه دوير واالستصالحاالسترداد وإعادة الت مناقشة استدامة نظامعند   - 20
، وأن المركز الممول عم ماليدون د (A-Gas) واحدة شركةيعمل بالفعل في  االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح

 ستصالحر واالاالسترداد وإعادة التدوي تلقت مراكزو .غازات التبريدمن مترية أطنان  10 استرداداألول قد أبلغ عن 
ً الدعم الفني المطلوب للعمل وتعمل  محددة  أولويةتمثل توعلى النموذج االقتصادي للعمل بطريقة االكتفاء الذاتي.  حاليا

 ظرالتي تم الن مل األنشطة األخرىتشو. المستهلكةفي الشريحة التالية في إيقاف استخدام األسطوانات  النظر فيهايجب 
زيادة ستصالح، االسترداد وإعادة التدوير واال واد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدعمفيها بموجب خطة إدارة إزالة الم

 ريدغازات التب السترداد، والحوافز المالية المستصلحة غازات التبريدالترويج للميزة السعرية الستخدام 
 5ادة ع بلدان المماالسترداد وإعادة التدوير واالستصالح  ، وتبادل المعلومات حول تشغيل برامجواستصالحها

  .لتبريداغازات لشراء  المستقبلية المحتملة ، والمناقشات مع أصحاب المصلحة بشأن المتطلبات القانونيةاألخرى

اليونيدو أن  تفي جنوب أفريقيا، أوضح وإصدار الشهادات لهمالحالية لتسجيل الفنيين في ما يتعلق بالنظم   - 21
 2010من عام  اعتباراً تتطلب تسجيل جميع الممارسين  2009لعام  (PER) الالئحة التنفيذية للمعدات المضغوطة

 SAQCC Gasقامت وزارة العمل بتكليفو. التبريد وتكييف الهواء نظمالعمل بشكل قانوني على  من ليتمكنوا
 ةجمعي إن .واالحتفاظ بقاعدة بيانات عنهم بمناولة الغازات تحت الضغط 7ألفراد المصرح لهمابمسؤولية تسجيل 

معتمدة  عضو ي جمعيةه (SARACCA) جمعية مقاولي التبريد والتكييف بجنوب إفريقياالتبريد وتكييف الهواء (
التسجيل  إن .القطاعمسؤولية مراجعة ومعالجة الطلبات المقدمة من األفراد في  ووتولى SAQCC Gas تابعة لـ

  .ساري لمدة ثالث سنوات

 المنشآتالتبريد بما في ذلك  نظم SANS 10147-2014( معيار بموجبالتبريد  عملتحديد نطاق يتم   - 22
بعد  لتبريدمناولة غازات افي  كفاءتهم للتأكد من مقدمي الطلباتيجب تقييم جميع  ).تكييف الهواء بنظمالمرتبطة 

لى ممكنة بناًء ع تسجيل فئة 11، هناك التدريب وتقييم الكفاءة إكمالبعد و .SARACCAمن تدريب معترف به 
النظر إلى بو .SARACCAمن تدريب والمؤهالت وتقييم الكفاءة والخبرة. تتوفر قائمة بموفري التدريب المعتمدين ال

ركيز على ية في التالبنية التحتية الموجودة بالفعل، يتمثل أحد أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
 ا النهج إلىيهدف هذوغير المسجلين.  خدمة التبريد وتكييف الهواءتوفير التدريب وإضفاء الطابع الرسمي على فنيي 

  .ةغيرصفي القطاع كأفراد أو شركات  للنجاح غير الرسميين  لفنيي التبريد وتكييف الهواءتهيئة بيئة مواتية 

ن لفنيين سيساعد حكومة جنوب أفريقيا على المدى الطويل في ضمال راسخ أن نظام شهادات األمانةتالحظ   - 23
لمقدم اة التدريب مما يتعلق باستدا المعرفة والخبرة العملية المطلوبة. وفييتمتعون بالفنيين الذين يقدمون الخدمة  أن

ب ة والتدريلمتاح، والمعدات اديثات التي أُدخلت على التشريعاتاليونيدو أنه نظراً للتح تلموظفي الجمارك، أوضح
  .في العمل دون دعم إضافي واستمريية ويمكن أن ت الوطنالقدرا بناء، يتم المقدم حتى اآلن

ذات والمواد غير المستنفدة لألوزون البدائل القائمة على يتعلق بالمشاريع اإليضاحية لتوضيح استخدام في ما   - 24
ه كان قد تم المخططة للشريحة التالية، أوضحت اليونيدو أنه على الرغم من أن المنخفضة الحترار العالميا إمكانية

قع ختيار المواالتبريد وتكييف الهواء ال، فقد أعطيت األولوية في قطاع كجزء من الشريحة الثالثةتخطيط لبدايتها ال
ضمن استدامة ت المشاريعفريقيا عملية اختيار رسمية للمستفيدين من أتتبع جنوب والمناسبة وإنشاء مراكز استصالح. 

زامنتها مع تم متخالل الشريحة الرابعة وس اإليضاحيةمشاريع السيتم تنفيذ وتشمل عدة مراحل. و، وشفافية العملية
 ارمن معايير اختي جزءاً التدريب. كما أوضحت اليونيدو أن توفير التمويل المشترك (العيني) سيكون  عنصر

  .لمستفيدينا

 الخالصة

تهالك تشير م  -25 ةستويات اس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني غ الم ا المبل ل عنه ن قب وب أ م ي عامي جن ا ف فريقي
تهالك2017و  2016 ذلك اس ام ، وك ق 2018 ع ر التحق ي تقري دّر ف د المق كل جي دم بش ا زال يتق د م ى أن البل ي ، إل ف

ال ة  االمتث ين الحكوم اق ب ال واالتف ول مونتري ةلبروتوك ة التنفيذي وب و. واللجن ة جن لت حكوم ام أواص اذ نظ ا إنف فريقي
ام  ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكوحصص  تراخيص ي ع عت ف ي وض وائح الت ن الل افية م ة إض  2014ومجموع
ة ى  للرقاب ةعل واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ى واردات الم روض عل ر المف ك الحظ ي ذل ا ف ، بم

                                                      
  .في نطاق العمل باعتباره يتمتع بالكفاءة SAQCC Gasى أنه شخص مسّجل لدى عل المصّرح لهاللوائح الشخص تعّرف  7
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افي، ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون ونأو  الص ة، كمك ة مخلوط واد كيميائي ن م ذي دخل م ذ  وال ز التنفي ي حي  1ف
ي حيز التنفيذ دخالن ين اللذي، والحظر2016يناير كانون الثاني/ بتمبر أيلول/ ف ى واردات أي ( 2014س د عل نظم تبري

واء  ف ه ى وتكيي وي عل تعملة تحت دة أو مس ةجدي واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ى ، والم تخدامعل   اس
واء نظمفي بناء أو تجميع أو تركيب جميع  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون  ف اله د وتكيي دةالجد التبري ت ).ي  وأكمل

وب  اجن ً  أفريقي ا اع  أيض ة قط ذ خط انتنفي اوي البوليوريث ع ، رغ ق م دروكلوروفلوروكربون تحقي ة للهي ة التام اإلزال
دن  لالسترداد وإعادة التدوير واالستصالح أنشأت أربعة مراكزو؛  2016يناير كانون الثاني/ 1بحلول ب 141 ي الم ف

در ديم الت ل تق بالد ؛ وتواص ي ال ية ف ارك. الرئيس وظفي الجم ين وم تدامة ويب للفني مان اس طة ض مل أنش ات تش عملي
ان في قطاع رغاوي التحويل ارات عشوائية للمستوردين  البوليوريث ركاتزي ا.  والش م تحويله ي ت اء والت سيساعد إنش

ات، ن المتطلب ين أن  نظام إلصدار الشهادات للفنيين على ضمان وفاء الفنيين العاملين في القطاع بالحد األدنى م ي ح ف
لة  ى مواص ة عل درة وطني ت ق د خلق ارك ق ى الجم ى اآلن إل دم حت دريب المق دات والت التشريعات المحدثة وتوزيع المع

ة.  د الخط ارك بع وظفي الجم دريب م ة وت ة أربع ريحة الرابع من الش احيةستتض اريع إيض دائل ذات  مش ةللب  إمكاني
  .، والتي تم تأجيلها من الشريحة السابقةتبريد وتكييف الهواءن تطبيقات الفي العديد م المنخفضة االحترار العالمي

  التوصية

ة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -26 علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحل
ة على ة الشمولياً بالموافقاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب أفريقيا؛ وتوصي أيض

وب  ي جن ة ف واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الرابع ا، أالش فريقي
 لجدول أدناه: االمقابلة لها بمستوى التمويل المبيّن في  2020-2019وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 أمريكي)(دوالر

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

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

 )الرابعة، الشريحة األولى

  اليونيدو 499,61234,973

 
 
     
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 


