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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جنوب أفريقيا
  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

  اليونيدو (رئيسية)  ربونية (المرحلة األولى)يدروكلوروفلوروكخطة إدارة إزالة المواد الھ

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  461.7  2012السنة:   )1(المرفق ج الفئة  7) أحدث بيانات المادة 2(

 

  2012 السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(

مكافحة   الرغاوى  والتاأليروس  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 254.1    205.3 47.3  1.4   22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.6    0.6      123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.1    0.1      124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 175.0       175.0    ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  في الوليول المستورد المخلوط سابقا
 32.0       32.0 

 2.5       2.5   ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

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

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 193.0  المتبقي: 176.7  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع  2018  2017  2016 2015 2014 2013 2012  ) خطة األعمال5(

وزون إزالة المواد المستنفذة لأل  اليونيدو
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 70.1 0.0 35.2 13.5 0.0 4.8 123.7 

 4,893,460 191,273 0 534,585 1,393,498 0 2,774,103   التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع  2020  2019  2018 20132014201520162017 2012  ) بيانات المشروع6(

االستھالك في بروتوكول حدود 
  مونتريال

  240.3 332.7 332.7 332.7 332.7 332.7 369.7 369.7  ال يوجد

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

  240.3 270.2 270.2 332.7 332.7 332.7 369.7 369.7 ال يوجد

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

  أمريكي)

  اليونيدو

  

تكاليف 
  المشروع

1,960,22
9  

2,592,62
0 

 1,302,3
35 

499,612  178,760   178,760 

تكاليف 
  الدعم

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

إجمالي تكاليف المشروع 
التي وافقت عليھا اللجنة 

التنفيذية (بالدوالر 
  األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

1,960,22
9 

0 0 0 0 0 0    1,960,229 

تكاليف 
  الدعم

137,216 0 0 0 0 0  0    137,216 

إجمالي التكاليف 
المطلوب الموافقة عليھا 
في ھذا االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0  2,592,62
0  

0 0  0  0 0   2,592,620 

تكاليف 
  الدعم

0  181,483  0  0  00 0    181,483 

 

  ةيلومشالموافقة لل  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

نوب أفريقيا قدمت اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة المعينة، إلى االجتماع الحادي نيابة عن حكومة ج  -1
والسبعين للجنة التنفيذية طلبا للحصول على تمويل للشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

دوالر  181,483م الوكالة بقيمة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دع 2,592,620بقيمة  1الھيدروكلوروفلوروكربونية
أمريكي. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

         .2015-2014الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع خطة تنفيذ الشريحة للفترة 

 كلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة األولى من تعمل حكومة جنوب أفريقيا    -2
 2رغوةال، وتنفيذ خطة قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى تطوير الصكوك القانونية للسيطرة على 

ب، 141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةد األوزون من من قدرات استنفا اطن 82,9للتخلص التدريجي من 
المواد من قدرات استنفاد األوزون من  اطن 13,7 لخفضخدمة تكييف الھواء خطة قطاع التبريد وو

المواد واردات  على السيطرة، واألنشطة غير االستثمارية لدعم 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
ويرد . ا من قدرات استنفاد األوزونطن 3,1 قدرهوا، مع األثر المتوقع واستخدامھالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  لنتائج التي تحققت حتى اآلن أدناه.وصف ل

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطلب اإلضافية للسيطرة على عرض والصكوك القانونية 

مواد يسية لتسھيل إزالة الالرئ التدابير يشملي لقائمة المواد المستنفدة لألوزون المحدث تم وضع مشروع   -3
مارس آذار/موافقة النھائية بحلول حصول على اللل العاملتشاور الھيدروكلوروفلوروكربونية وھو خاضع حاليا ل

 ) 1. (الجدول 2014

  المواد المستنفدة لألوزون التي تم تحديثھا في جنوب أفريقيا قائمةالتنظيمية الرئيسية المدرجة في  التدابير: 1الجدول 

  التاريخ  تدابيرال

  2013يناير كانون الثاني/ 1  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتخصيص تراخيص االستيراد لجميع  نظام الحصص

من المواد الكيميائية  كعنصرنقية أو ال سواء ب،141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحظر على واردات 
  المخلوطة

2016كانون الثاني/يناير  1  

المواد اردات أي أنظمة جديدة أو مستعملة للتبريد وتكييف الھواء أو المعدات المحتوية على حظر على و
المواد على  حتوييتبريد مزيج من غاز تبريد أو غاز أو أي  22- الھيدروكلوروفلوروكربونية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  2014أيلول/ سبتمبر  1

، سواء في شكل نقي أو كعنصر من غازات التبريد 22-  وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلفرض حظر على استخدام 
  المخلوطة؛ في البناء، وتجميع أو تركيب أي نظام جديد أو معدات جديدة للتبريد وتكييف الھواء

  2014أيلول/ سبتمبر  1

 2014أيلول/ سبتمبر  1  لمستنفدة لألوزوناألخرى ا وغازات التبريد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاإللزامي وإعادة التدوير  االسترداد

 2015كانون الثاني/يناير  1  الرخصة / الشھادة المطلوبة لشراء غازات التبريد

                                                 
في  35 الخفض بنسبة لتحقيق السابع والستينلجنوب أفريقيا في اجتماعھا  مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة الاللجنة التنفيذية على وافقت    1

  .2020يناير كانون الثاني/ 1المائة بحلول 
لة األولى من خالل المرح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  67,2 بتخفيضحكومة جنوب أفريقيا أيضا التزمت    2

طن من قدرات استنفاد  32,2و  ىالرغاوفي قطاع  اذاتي الممولةالتحويالت  عن طريق، ب141-دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإل خطتها

  .للتصديرالمستخدمة إلنتاج البوليوالت  ب141-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألوزون من 
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بالتنسيق مع دائرة  شئون البيئةن قبل وزارة وباإلضافة إلى ذلك، يجري تعديل قانون التعريفة الجمركية م -4
 ارة الدولية في جنوب أفريقيا.لجنة إدارة التجواإليرادات في جنوب أفريقيا خدمة 

 رغوةالصناعة األنشطة في قطاع 

تشم زوتنتج شركة ري .سابقة الخلطفورمات الميثيل أنظمة بوليوالت  لتسھيل إنتاج شركتين نظمالتحويل في   -5
عملية ) المواصفات الفنية للمعدات من أجل البدء في سابقا يثان الصناعيةأورتكنولوجيز ( وتنھي شركة ليكالمعدات 

لتكنولوجيا فورمات  الالحقة مستخدمي المعداتستة من . ويجري تحويل 2013نوفمبر تشرين الثاني/الشراء في 
  .2013سيتم االنتھاء من التحويل بحلول نھاية عام وشراء المعدات والخدمات ذات الصلة، ويجري حاليا الميثيل؛ 

 :ولوجيا الھيدروكربونيةالتكنرغوة إلى المصنعي كبار تحويل اثنين من وجاري   -6

إجراءات التخطيط األعمال الھندسية و ديفي فيشركة شرعت : ديفي ( الثالجات والمجمدات المنزلية)أ) (
لحجم الكلي . ونظرا لدام مواد النفخ القابلة لالشتعالاستخالشھادات المختلفة لتخزين ووإصدار 

برام عقد التمويل المشترك لى إديفي عو مع دوالر أمريكي) وافقت اليونيد مليون 8ستثمار (حوالي لال
. المؤھلة لتحويلالمكونات  دوالر أمريكي 2,312,948 بقيمةمساھمة الصندوق  الذي ستكون بموجبه 

. وسوف تبدأ عملية ديفي في إعداد مواصفات ووثائق المناقصةاليونيدو بالخبراء التقنيين  وقد ساعد
 ؛2013نوفمبر تشرين الثاني/الشراء في 

الشھادات الالزمة للسالمة  الحصول علىعملية طور في إيروثان : )رغوةال كتلة( أبليكيشنز وإيروثانب) (
سوف المصنع وقوائم المعدات ومناقشتھا وتم إعداد تخطيطات و. الحرائق للعمل بالھيدروكربوناتمن 

 .الستالم الشھادةشراء المعدات في أقرب وقت يتم الشروع في 

 دمة التبريداألنشطة في قطاع خ

ألصحاب المصلحة اجتماعات عقد من خالل مبدئية للمشاركة أنشطة القيام بحكومة جنوب أفريقيا  تولت  -7
المواد عرض استراتيجية الحد من م حلقات عمل إلشراك الصناعة، ويوالمنشورات وتنظ

ائدة المشاريع الرالحالية و حق الوصول إلى خبراء التكنولوجيا، والدراساتمنح و، 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .وير استراتيجية متكاملة لقطاع خدمة التبريدالحكومة أيضا على تط وتعمل. التي يضطلع بھا في جنوب أفريقيا

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  واستخدام لدعم السيطرة على استيراد النشاط غير االستثماري

شئون البيئة واليونيدو قاعدة بيانات وزارة أنشأت و. ركوضعت الحكومة الدليل الجمركي لموظفي الجما -8
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مناقشات ثنائية حول عمل ا، وعقديوريثان منتجي رغوة البوليل

 عند الضرورة. المستقل، وتوفير الدعم التقني مع عدد كبير من الشركات

 مؤھل الغير ستھالكاالالتخلص التدريجي من 

المواد بشأن التخلص التدريجي من استھالك محرز تقدم عن اليونيدو  أبلغت، 67/30وفقا للمقرر   -  9
 معداتنفيذ ضوابط االستيراد والتصدير للتالغير مؤھلة والتدابير المتخذة إلعداد و الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :و التاليب، على النح141-القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من إنتاجھا للثالجات المنزلية من  بغازات التبريدحولت شركة ويرلبول الجزء الخاص   ) أ(
، وقررت 2013اعتبارا من تموز/يوليو  R- 600Aأ  إلى غاز التبريد 134- الھيدروفلوروكربون

ب إلى السيكلوبنتان. ومن 141- تحويل إنتاج ألواح الرغوة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
. وفي غضون ذلك، أعربت ويرلبول عن نيتھا للتحول 2015المقرر التحويل الكامل بنھاية تموز/يوليو 
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ب حالما يتم تحديد صيغة قابلة للتطبيق 141-إلى نظام خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تكون مؤھلة لدعم خطة إدارة إزالة المواد حين و(التجارب في طور اإلنجاز حاليا). 

، التي يجري يةحكومويرلبول من مخططات الحوافز ال، يمكن أن تستفيد روكلوروفلوروكربونيةالھيد
 ، بتسھيل من اليونيدو؛فحصھاحاليا 

رغوة ذات أديم في تصنيع  ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحاليا شركة بومبو تستخدم و   ) ب(
 إجراء كان من المقررو. يثيلبصيغة فورمات المأجرت تجارب على نطاق صغير  ھا، ولكنمندمج

 بومبو أنجزتبالتكنولوجيا البديلة. والتقنية  المسائلمعالجة ل 2014ب في أوائل عام المزيد من التجار
اإلشارة إلى أن إمكانية االحترار العالمي وب، HFA-355mfc باستخدامأيضا التجارب الناجحة 

 الستراتيجيات البديلة المحتملة؛رة التقنية بشأن اتقديم المشووافقت اليونيدو على ، والتكاليف المترتبة

واليونيدو وزارة شئون البيئة ، عقدت 1في الجدول  التي تم تلخيصھاباإلضافة إلى اللوائح المحدثة و  ) ج(
بجنوب أفريقيا بشأن النھج األكثر مناسبة لتنفيذ استيراد دائرة خدمة اإليرادات أيضا عدة مشاورات مع 

المواد وب 141-ية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات المحتو تصديرو
دائرة خدمة اإليرادات  لموظفيتدريب تقديم سيتم  2014آذار/مارس في و. الھيدروكلوروفلوروكربونية

 البوليوالت المحتملة. مخلوطاتعلى تحديد بجنوب أفريقيا 

 حالة صرف األموال

دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة  1,960,229بلغ ، من م2013اعتبارا من نھاية أيلول/سبتمبر   -10
دوالر  1,359,475 قيمتهفي المائة). وسيتم صرف رصيد  30دوالر أمريكي ( 600,754األولى، تم صرف 

  ).2(الجدول  2014ام عفي المائة) في  70( أمريكي

  النشاط

 
  المادة

  التأثير
طن من 
قدرات 
  األوزون

 دوالر أمريكي

Budget  Tranche 
1 Budget 

Expenditure 
(Sep 2013) 

Balance 

  ديفي

المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب 141-ية

31.7 2,312,948 1,347,831 81,602 1,266,229 

 48,692 13,701 62,393 185,900 7.2  إيروثان أبليكيشنز

تحويل شركات النظم والمؤسسات 
  الصغيرة والمتوسطة 

44.0 2,247,108 440,000 436,935 3,065 

 1,317,986 532,238 1,850,224 4,745,956   لرغاوى ل الفرعي مجموعال

  األنشطة في قطاع الخدمة

المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربون

 22-ية
16.8 

1,117,600 110,005 60,673 49,332 

 0 0 0 250,000  التدريب الجمركي

 7,843- 7,843 0 420,000  الرصد والتنفيذ

 41,489 68,516 110,005 1,787,600  الفرعي للخدمةالمجموع 

 1,359,475 600,754 1,960,229 6,533,556  المجموع الكلي

  

  الخطة السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 :2014 في عامو 2013عام  ألنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الفترة المتبقية منأدناه وصف ليرد  -11

اإلنفاذ؛ لبيئة لتعزيز القدرة على الرصد وحماية اتدريب موظفي األوزون و: التشريعات بشأنأ) (
 ؛التعريفة قوانينلالتعديالت الالزمة و

 :خطة قطاع الرغاوى بشان(ب) 
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ي السائبة ف مسبقا ةفورمات الميثيل المخلوط توتفعيل أنظمة بوليوال) التحويل الكامل 1(
 ؛ريزيتشم و ليك تكنولوجيي: شركتين للنظم

دراسات حالة إلشراك كواستخدامھا ول مستعمل معدات الحقة التحويالت الكاملة ألو) 2(
عدد التحويالت  أضعافلتحويل المنتجة للرغوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 بالميزانية المتاحة،

السيكلوبنتان بما تكنولوجيا إلى  نزوإيروثان أبليكيش لشركتي ديفيالتحويل الكامل و) 3(
 التحقق؛والتجارب و التكليف تقرير في ذلك

ناھج االتفاق على موضع دراسة جدوى لالسترداد وإعادة التدوير، و: بشأن قطاع الخدمة) (ج
، وتنفيذ عدد قليل بممارسة الخدمة المعنيةوائح التدريب ومدونات قواعد الممارسة وتحديث الل

تكنولوجيات تخفيض ، والغير مستنفدة لألوزونتدليلية بشأن استخدام المواد من المشروعات ال
 إمكانية االحترار العالمي في تطبيقات مختلفة،

التفتيش البيئي في الموانئ تدريب ضباط الجمارك و: األنشطة غير االستثمارية وبشأن) (د
ات يع القنوالرئيسية واالستمرار في إشراك أصحاب المصلحة والجمھور من خالل جم

  .المتاحة

  

 تعليقات األمانة والتوصية

 تعليقاتال

 نظام التراخيص التشغيلية

لتراخيص والحصص ل قابل للتنفيذ وجود نظام وطنياستلم تأكيد من الحكومة على ، 63/17لمقرر لوفقا  -12
للجدول  لبلداامتثال ھذا النظام قادر على ضمان وأن  ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وصادرات وارداتل

 بروتوكول مونتريال.المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل الزمني إلزالة 

دائرة خدمة اإليرادات في و وحدة األوزون الوطنية، وتمت مراقبته بمشاركةوطني النظام الحصص  أنشئ -13
سؤولة عن إنشاء وحدة األوزون الوطنية ھي المو. جنوب أفريقيا ولجنة إدارة التجارة الدولية في جنوب أفريقيا

الحصص لعام  تحديدتم وحصص االستيراد. ويتم توزيع الحصص بين الشركات على أساس حصتھا في السوق. 
نوفمبر تشرين الثاني/في  2014الحصة لعام  وسيتم تحديدطن من قدرات استنفاد األوزون؛  300 بقيمة 2013
2013. 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 .2في جنوب أفريقيا في الجدول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ك يظھر استھال -14
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  )7، المادة 2012-2007في جنوب أفريقيا (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  -2الجدول 

  خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008 2007  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
    طن متري

 4,619.463,833.9 3,293.05 4,035.6 3,632.1 2,833.3 3,849.7 22-وكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدر
 30.0012.8 1.0 - 25.6 33.1 20.0 123-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 30.8-5.00 5.0 62.0- 0.4 15.9 12.1 124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 1,881.201,455.0 1,800.82 1,656.1 1,253.9 465.8 1,295.0 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 12.9- 0.0 40.6- 14.8 16.7 2.2 ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 6,535.665,258.0 5,099.17 5,589.1 4,926.8 3,364.8 5,179.0المجموع
        األوزوناستنفاذ طن من قدرات 

 254.07210.9 181.12 222.0 199.8 155.8 211.7  22-كربونيةالمواد الھيدروكلوروفلورو
 0.600.3 0.02 - 0.5 0.7 0.4 123-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 0.7-0.11 0.11 1.4- 0.0 0.3 0.3 124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 206.93160.1 198.09 182.2 137.9 51.2 142.5 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 0.8- 0.0 2.6- 1.0 1.1 0.1 ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 461.71369.7 379.26 400.1 339.2 209.2 355.0المجموع
  

طن من قدرات استنفاد  461,71 كان 2012لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه استھالك  -15
المواد إلى زيادة الطلب على  ويعزى ذلك. األساس المعمول بهمن خط  كثيراى األوزون، وھو أعل

 .لواحاألنظمة تكييف الھواء ويتطلب أ الذي، التبريد و قطاع البناء والتشييد في قطاعالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 إلىس التصاريح الصادرة ولي إلىاستند  2012ستھالك المبلغ عنه في عام أوضحت الحكومة أيضا أن اال -16
وجه القصور في ، نظرا ألأقل. وعالوة على ذلكاالستھالك الفعلي قد يكون ، وبالتالي يات الفعلية المستوردةالكم

، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في خلطات التقاريرصادرات التعريفة الجمركية على واردات وقوانين 
تقديم طلب رسمي ووافقت حكومة جنوب أفريقيا على  .2008عام  ذمن المبلغ عنهتصحيح البيانات لالستھالك يلزم 

في و. 2014زيران/يونيو ح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلولإلى أمانة األوزون لمراجعة استھالك 
 .خط األساس أقليكون أنه من المتوقع أن اليونيدو  أوضح، ھذه المسألةمناقشات حول 

 األخرى التي نوقشت المسائل

الذي مفصل الزمني الجدول ال أساس . علىشاريع الرغوةمالمسائل المتصلة بتنفيذ ة واليونيدو ناقشت األمان -17
 ،لشركتي النظم ه سيتم التحويل الكاملأنوخلصت إلى ، يخ المتوقعة لتحقيق المعالم الرئيسيةالتوارباليونيدو  قدمته

التطوير سيتم و. ، على التوالي2014آذار/مارس و  2013ديسمبر كانون األول/بحلول ليك تكنولوجي و ريزتشم
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  الخالينتاج اإلسيبدأ وفورمات الميثيل سابقة الخلط لصيغ بوليوالت الكامل 

في الفترة من النصف الثاني  الالحقةرغوة المؤسسات يحدث تحويل سوف ، و2014خالل النصف األول من عام 
 الخالينتاج اإلبدء ستتمكن شركتي إيروثان وديفي من  عالوة على ذلك ،. و2015 إلى منتصف عام 2014عام  من

دى سيؤ، مما ، على التوالي2014تموز/يوليو مارس وشھري آذار/بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من 
  .ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  38,9 نحو إزالةإلى 

وفيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد، ركزت المناقشات على كيفية معالجة االستھالك الكبير للمواد  -18
على المواد  في المائة من الطلب 67في قطاع التبريد التجاري (الھيدروكلوروفلوروكربونية 
الحمل المائة من  في 30 نحومستوى عال من التسرب ( يقدر ب الناجم عن) للخدمة 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

لتحسين ممارسات تقديم الخدمات من خالل العمل مع جمعيات  المختاراليونيدو النھج  ت. وأوضحاألصلي في السنة)
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. ويركز العمل الحالي على تحديد 3ريعات والمعايير الوطنية القائمة، واستخدام التشالتبريد ووزارة التربية والتعليم
رد وقطاع التخزين الباو، ھا في التشريعات، واستھداف محالت السوبر ماركتدمجيمكن ذات الصلة، والمعايير 

الحالية  الشروطأيضا مع الوكاالت الحكومية األخرى إلنفاذ  شئون البيئة وزارةتعمل  سوفووالفنيين.  النقل المبرد
لدى  المحفوظةتقييم السجالت لوغازت التبريد تسربات وتدريب المفتشين لتحديد تسرب اختبار ال شروطمثل 

 .أصحاب مصانع

الطبيعية (أي  غازات التبريدذكرت اليونيدو أن السوق،  فيما يتعلق بالتكنولوجيات المتاحة فيو -19
 تشكل ، ولكن، واألمونيا) معروفة نسبيا في جنوب أفريقياأُكسيد الكربون وثاني، والنفط والغازالھيدروكربونات، 

الطاقة والمھارات المطلوبة وتكلفة معدات رأس ، واستخدام مةعن اعتبارات السالتصورات أصحاب المصلحة 
حمالت التوعية  عن طريقمعالجة  إلىكل من ھذه الحواجز ويحتاج تشكل الحواجز الرئيسية الستخدامھا.  المال
مثل ھانيويل  من غازات التبريدحدث جيل ألمحدودة الالتجارب  دراسةتكلفة لھذه الصناعة. ويجري أيضا  بدون

L40 ، وL20 و L13. 

 خاتمة

المواد  تزيل سوفھي خطة طموحة  خطة جنوب أفريقيا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -20
في المائة  35بنسبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك إجمالي ل ب وتقل41-الھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد استھالك  نمو أنه على الرغم منإلى األمانة  وتشير. يةإلى تخفيضات طوعية إضاف باإلضافة 2020في عام 
المواد نظام ترخيص وحصص استيراد ، سوف يضمن 2012الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

. وقد أدرجت الحكومة االستھالك ال يتجاوز مستوى التجميدأن مستوى المعمول به  الھيدروكلوروفلوروكربونية
عملية االنتقالية. وقد بدأت الذي سيساعد ال، دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبخطة إعنصر تنظيمي قوي 

تتيح شركات النظم سوف ، و2015و  2014منھا بين عامي  سيتم االنتھاءنشطة االستثمارية في قطاع الرغاوى واأل
قطاع خدمة التبريد  استراتيجية وسوف تستفيد. بأكمله قطاع الرغاوىبدائل مخفضة إلمكانية االحترار العالمي ل

الرئيسية مثل القطاعات المستھلكة  عايير واللوائح القائمة بالفعل وتستھدفمن العديد من الم الجاري وضعھا حاليا
 النقل المبرد.والتخزين المبرد و؛ محالت السوبر ماركت

  

 التوصية

 :بما يلي توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية -21

خطة إدارة إزالة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من علما ب تحاط  (أ) 
 في جنوب أفريقيا؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 أن حكومة جنوب أفريقيا قد وافقت على تقديم طلب رسمي إلى أمانة األوزون لتنقيحب وتحاط علما  (ب) 
 ،2014حزيران/يونيو  بحلوبفصاعدا  2008لسنة  المبلغ عنھا 7المادة  بيانات

باالتفاق  أ - 2 المرفقتحديث فور معرفة بيانات خط األساس المنقح، أمانة الصندوق،  منطلب وت  (ج) 
الناتج في مستويات الحد  بالتغيراستھالك مسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية ليشمل أرقام أقصى 

 الستھالك.المسموح به لاألقصى 

خطة إدارة الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  على الشاملةصندوق أيضا بالموافقة توصي أمانة الو -22

                                                 
نظام تكييف الھواء بالمرتبطة  المصانعأنظمة التبريد بما في ذلك ب المعني 10147المعيار الوطني في جنوب أفريقيا يحدد على سبيل المثال،    3

  للمنشآت. الدنيامعايير الوينص على  غازات التبريد واسترداد، واختصاصاتھممستويات المھارة المطلوبة من أولئك الذين يعملون في المصانع، 
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، مع 2015-2014والخطة الموازية لتنفيذ الشريحة للفترة لجنوب أفريقيا، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 مبين في الجدول أدناه:المستوى التمويل المصاحبة عند تكاليف الدعم 

  تمويل المشروع  مشروعاسم ال 
  (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
  األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيدو 181,483 2,592,620

 

 -----------  
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