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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 
  2019مايو/أيّار   31إلى  27 مونتريال، من

  
 
 

 سواتينيمقترح مشروع: إ
 
  

  :بشأن مقترح المشروع التالي تهاهذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي تتألف
  

 اإلزالة
  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة     د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواإزالة إدارة طة خ 
  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة و        الرابعة)  لشريحةولى، ااأل المرحلة(
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  متعددة السنواتع يرامش –ورقة تقييم المشروع 

  إسواتيني
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي أقّر المشروع  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  (رئيسية)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  2020% بحلول عام 35  الثالث والستون

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0,75  2017السنة:   )1(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2017: السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0,75    0,75      22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 7,3  المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة  1,73  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 1,11  المتبقي: 6,19  موافق عليه بالفعل:

 

 2019 ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

 0,21 0,21 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 33,900 33,900 (دوالر أمريكي)التمويل 

 

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

بروتوكول بموجب حدود االستهالك 
  مونتريال

 ال ينطبق 1,13 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,73 1,73  ال ينطبق  ال ينطبق

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

 ال ينطبق 1,13 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,73 1,73  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
 المتفق عليه
(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  اإلنمائي

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

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 

التمويل الذي أقرته اللجنة 
   التنفيذية

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

742,948 0 55,000 0 0 50,000 0.0 0.0 0.0 0 847,948 

تكاليف 
  الدعم

59,846 0 7,150 0 0 6,500 0.0 0.0 0.0 0 73,496 

إجمالي التمويل المطلوب 
إقراره في هذا االجتماع 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

        30,000  30,000 

تكاليف 
  الدعم

        3,900  3,900 

 

  الموافقة الشمولية  توصيات األمانة:
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المشروعوصف   
 
 

بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة، قدم ي ،إسواتينيبالنيابة عن حكومة   .1
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة إجمالية ولى من من المرحلة األ رابعة واألخيرةالشريحة ال

. 1دوالر أمريكي لتكاليف الدعم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة دون سواه 3,900زائد ، دوالر أمريكي 30,000قدرها 
وتقرير التحقق من استهالك المواد  ثالثةة اليحويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشر

  .2020و 2019عامي وخطة تنفيذ الشريحة في خالل  2018إلى  2014الهيدروكلوروفلوروكربونية من 
  

  دة عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلفا

ادة طن من قدرات استنفاد األوزون من الم 0,47عن استهالك إسواتيني أفادت حكومة   .2
ئة دون خّط أساس استهالك المواد االم في 73 أي بنسبة 2018في عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ويرد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة بين عامي . لالمتثالالهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد 
   .1في الجدول  2018و 2014

  )7دة بالما المقّدمة عمال 2018 – 2014ية في إسواتيني (بيانات الفترة اد الهيدروكلوروفلوروكربونوم. استهالك ال1الجدول 
  األساسخط   2018*  2017  2016  2015  2014  الهيدروكلوروفلوروكربون

              باألطنان المترية
  31,36  8,50  13,60  21,20  18,54  26,70  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  50,90  0,00  0,00  0,00  0,00  2,36  ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة**141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  ال ينطبق  8,50  13,60  21,20  18,54  29,06  إجمالي (باألطنان المترية)

              من قدرات استنفاد األوزونباألطنان 
 1,73  0,47  0,75  1,17  1,02  1,47  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  5,60  0,00  0,00  0,00  0,00  2,36  ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة**141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ال ينطبق  0,47  0,75  1,17  1,02  3,83  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزونإجمالي (
  من تقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ة* البيانات مستمد
  البرنامج القطري فقط.البيانات الواردة في ** باالستناد إلى 

  

بفضل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  يةتراجع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون  .3
ن وتحويل إنتاج شركة تصنيع الرغاوي م والحصصالتراخيص نظام تفعيل ، ال سيما بسبب يةالهيدروكلوروفلوروكربون

وأنشطة التوعية التي روجت العتماد بدائل  السيكلوبنتانإلى  قة الخلطفي البوليوالت ساب ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
قائمة على حصة غازات التبريد ال يتضح عند استعراض غازات التبريد المستوردة، أنللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. و

رى . أما البدائل األخ2018و 2014ي في المائة في الفترة بين عام 36إلى  13) ارتفعت من R-290و R-600a( رربواالهيدروك
  أ.134-بونوالهيدروفلوروكر R-404Aو R-410Aفتقوم على المواد الهيدروفلوروكربونية ال سيما 

  

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

يذ البرنامج ة في التقرير عن تنفالهيدروكلوروفلوروكربونياستهالك قطاع المواد عن بلّغت حكومة إسواتيني بيانات   .4
يانات الخاصة من بروتوكول مونتريال. سترفع الب 7ية مع البيانات المبلغ عنها عمال بالمادة وهي متماش 2017القطري لعام 

  .2019في شهر يونيو/حزيران  2018بالبرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق

والمعدات  ةالهيدروكلوروفلوروكربونيتنفّذ نظام التراخيص والحصص الستيراد المواد  أّكد تقرير التحقق أن إسواتيني  .5
. وتبيّن 2018في عام طن من قدرات استنفاد األوزون  0,47تلك المواد بلغ ي لجمالوتصديرها وأّن االستهالك اإل القائمة عليها

جداول اإلزالة التدريجية التي اعتمدها بروتوكول مونتريال وأنّها بلغت األهداف لإسواتيني في حالة من االمتثال  من التقرير أنّ 
في االتفاق الذي أبرمته مع اللجنة التنفيذية من أجل إزالة المواد  2018و 2014فترة بين عامي المحددة لل

                                                 
  .2019مارس/آذار  3في هيئة البيئة في إسواتيني إلى األمانة وجهته  وفقا لما جاء في خطاب 1
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  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ولى من المرحلة الثانيةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األ التقرير

 اإلطار القانوني

وزون والتي تدير في ما تدير عمليات ، اعتمدت إسواتيني اللوائح الناظمة للمواد المستنفدة لأل2003في عام   .6
حتى تشمل  2013استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليها.  وقد عدّلت هذه اللوائح في عام 

أيضا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتفرض اللوائح على كّل من يستعمل المواد المستنفدة لألوزون من فنيي 
أنفسهم. وقد أعلنت الدولة عن حظر استيراد مادة  بالمستخدمين النهائيين تسجيل ى المستوردين ومروراالتبريد إل

 زالةجهود اإلدعما ل البوليوالت سابقة الخلط نقي أو فيبشكله الب واستخدامه سواء 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  .2015التدريجية بعد إنجاز تحول مشروع بالفريدج في عام 

  بالفريدجمشروع 

من أقّر مشروع بالفريدج في االجتماع الثالث والستين وكان يقضي بتحويل عمليات تصنيع الرغاوي   .7
في إنتاج أجهزة التبريد المنزلي والتجاري. وأنجز المشروع في ب إلى السيكلوبنتان 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

-رات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربونطن من قد 5,6إزالة  وأدّى إلى 2015وفمبر/تشرين الثاني ن
البوليوالت سابقة ب في 141-المستوردة. وكان استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون البوليوالت سابقة الخلطب في 141
. ومنذ 2015الصفر في عام سقط إلى و 2014طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  2,36المستوردة يعادل  الخلط
  ب.141-، لم تعط أي حصة الستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون2016عام 

  قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء

  نفذت األنشطة التالية:  .8

النظام اآللي للبيانات لعرض عقد اجتماعان مع ممثلين عن الدولة والمستوردين وضباط الحدود   )أ(
لتوعية حصص السنوية ولتخصيص اللعدلة ووهو نظام عالمي تّم اعتماده بموجب اللوائح الم الجمركية

 على االمتثال ألهداف الرقابة؛

من موظفي الجمارك ونظمت دورات تدريب في الموقع عند  70نظمت ثالث ورش عمل لتدريب و  )ب(
نقاط عبور تجارية ثالث: نغونيا ومنانغا ومهامبا بغية رصد تنفيذ السياسة واللوائح الخاصة بالمواد 

صديرها دمج رصد عمليات استيراد المواد المستنفدة لألوزون وتالمستنفدة لألوزون وإنفاذها. وقد تّم 
  في الدورة التدريبية للجمارك؛

فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة بما فيها المناولة المأمونة لغازات  62ونظمت ورشتا عمل لتدريب   )ج(
أدوات الخدمة التي تم ابتياعها في إطار تنفيذ على الفنيين المدربين وزعت و ؛التبريد القابلة لالشتعال

 س التفريغييمقاو أدوات التفليج والتوسيعويح الصوامل والزرديات الشرائح السابقة (المنظمات ومفات
 وأجهزة كشف التسرب وإلخ.).

 وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  

تقوم وحدة األوزون الوطنية برصد فاعلية المشاريع الرامية إلى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.   .9
رصد تنفيذ كل أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحدة على التّمت االستعانة باستشاري ليساعد 

  بما فيها جمع البيانات.
  

  مستوى صرف األموال
  

 811,899تّم صرف مبلغ  ،أقّر لتاريخه اأمريكي ادوالر 847,948ومن أصل  ،2019مارس/آذار بتاريخ   .10
برنامج األمم ل اأمريكي اوالرد 667,920األمم المتحدة للبيئة وبرنامج ل اأمريكي ادوالر 143,979(ومنه  دوالرا أمريكيا
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دوالر أمريكي فسيصرف  10,200البالغ الشريحة الثالثة ورصيد أّما  . 2على النحو المبيّن في الجدول  )المتحدة اإلنمائي
  .2019قبل شهر يوليو/تموز 

 
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إسواتيني (دوالر أمريكي). التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة 2الجدول 

 الشريحة
برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
  المتحدة اإلنمائي

  معدل الصرف (%)  المجموع

  الشريحة األولى
  742,948  667,948  75  أقر

97  
  717,909  *667,920  49,179  صرف

  الشريحة الثانية
  55  0  55  أقر

100  
  55  0  55  صرف

  الشريحة الثالثة
  50  0  50  أقر

80  
  39,8  0  39,8  صرف

  المجموع
  847,948  667,948  180  أقر

96  
  811,899  667,920  143,979  صرف

  دوالرا أمريكيا في االجتماع الرابع والسبعين. 28أعاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مبلغ * 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الرابعة من 
  

 :2020و 2019ستنفّذ األنشطة التالية في عامي   .11
  

عن طريق تنظيم ورش عمل ثالث حول التفتيش على المواد من ضباط الجمارك والشرطة  55تدريب   )أ(
استهداف الضباط الذين الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وبدائل لغازات التبريد مع 

 دوالر أمريكي)؛ 15,000لم يسبق لهم تلقي أي تدريب (برنامج األمم المتحدة للبيئة) (

فني من قطاع التبريد وتكييف الهواء على أسليب خدمة التبريد الطيبة عن طريق تنظيم  60وتدريب   )ب(
 دوالر أمريكي)؛ 10,000ثالث ورش عمل (برنامج األمم المتحدة للبيئة) (

 5,000في إطار الشريحة الرابعة (برنامج األمم المتحدة للبيئة) ( رصد وتنسيق وإبالغ نظيم أنشطةتو  )ج(
 دوالر أمريكي).
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  تعليقات األمانة وتوصيتها
  التعليقات

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة  ثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

  
  اإلطار القانوني

  
طن  0,50بحجم  2019أصدرت حكومة إسواتيني حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .12
 األوزون أي ما هو دون أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال.قدرات استنفاد من 

  
. وبسبب شحة أجهزة تعرف على غازات التبريدثمانية من البلد مجموعة إلى عبور التستخدم في عدة نقاط   .13

وتدريب ضباط الجمارك وتأخر ابتياع جهازين بسبب  النظام اآللي للبيانات الجمركيةالموارد، تّم إيالء األولوية العتماد 
  بطء إجراءات الشراء. وتواصل البلد اكتساب األجهزة في الشريحة التالية.

  
  المسائل الفنية

شرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن ارتفاع استخدام غازات التبريد بالهيدروكاربور في البلد يعزى أساسا   .14
. ال يقوم الفنيون بإعادة تهيئة أجهزة التبريد R-290على مادة  تصنيع أجهزة تبريد تجارية تعتمدبالفريدج بلقيام شركة 

ل. ومن أجل كفالة مأمونية خدمة األجهزة المعتمدة على الهيدروكاربور، وتكييف الهواء بغازات التبريد القابلة لالشتعا
شملت برامج تدريب فنيي الخدمة جوانب السالمة في مناولة غازات التبريد القابلة لالشتعال. كما أن تدابير السالمة في 

يفحصوا بعض الشحنات مناولة تلك الغازات جزء من ورش العمل لتدريب ضباط الجمارك ألنه يتعين على هؤالء أن 
المستوردة والمواد المصادرة. فضال عن ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى وضع معايير السالمة واعتمادها. إلى اليوم، 

) 2005لعام  SZNS ISO 187ت لغازات التبريد (دئاابلتحديد التركيب وتعيين الاعتمدت إسواتيني قاعدة معيارية 
  مزيد من القواعد المعيارية لغازات التبريد القابلة لالشتعال.وهي ستساهم في إرساء أسس اعتماد ال

  
إلنفاذ ترخيص فنيي  نظاماعتماد نية بغية وتنوي وحدة األوزون الوطنية التعاون عن كثب مع الوزارة المع  .15

غازات التبريد  ة علىات الالزمة لخدمة المعدات القائمقطاع التبريد وتكييف الهواء للتأكد من أن هؤالء يتحلون بالمهار
الشريحة الرابعة، ستعمل وحدة األوزون الوطنية مع وزارة العمل لتجعل من خدمة  خالل تنفيذ القابلة لالشتعال. وفي

  التبريد وتكييف الهواء واحدة من الصنائع التي تستدعي ترخيصا.
 

  الخالصة
  

يحول دون استيراد المعدات القائمة على المواد المستنفدة  أّن نظام الحصص والتراخيص الساري تؤكد إسواتيني  .16
لمستوردين لألوزون وتلك المواد التي تمت إزالتها بموجب بروتوكول مونتريال. إن عمليات الرصد والتفتيش المنتظمة ل

ام بعمليات تفتيش تعنى أيضا بالمواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها. وقد تم القي بالتجزئة وكبار بائعي المعدات
طن من قدرات  0,47بالفريدج والمنتجات المصنعة لضمان استدامة جهود اإلزالة. إن استهالك منتظمة لشركة التصنيع 

طن  1,56في المائة دون هدف  73هو بنسبة  2018في عام  ةاستنفاذ األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
ذا العام. تّم تدريب ضباط الجمارك على رقابة واردات المواد المستنفدة لألوزون من قدرات استنفاد األوزون المحدد له

ب 141-استيراد مادة الهيدروكلوروفلوروكربون وأعلنت إسواتيني عن حظرومناولة غازات التدريب القابلة لالشتعال. 
تدريب الفنيين وتزويدهم باألدوات لضمان استدامة جهود اإلزالة. إن  البوليوالت سابقة الخلط نقي أو فيبشكله السواء 

سمحا لهم اعتماد أساليب جيدة في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. كما تسعى الدولة إلى ترخيص الفنيين لكفالة 
من األموال المخصصة للشريحة الثالثة. أما المرحلة الثانية من في المائة  80 ت نسبةاستدامة جهود التدريب. صرف

  ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فهي قيد التحضير وستقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين.خطة إدارة إزال
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  التوصية
  

  توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:  .17
  

أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
 كلوروفلوروكربونية في إسواتيني؛الهيدرو

 
وأن تطلب إلى حكومة إسواتيني وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إعداد   )ب(

تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة األخيرة يرفع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية 
 .2022يرفع إلى االجتماع الثاني من عام  وتقرير عن إنجاز المشروع 2021في عام 

 
كما أن أمانة الصندوق توصي بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة   .18

 2020و 2019إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إسواتيني وعلى خطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعامي 
  ف الدعم ذات الصلة على النحو الوارد في الجدول التالي:مع تكالي

  

  عنوان المشروع  
  تمويل المشروع 
  (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم 
  (دوالر أمريكي)

الوكالة 
  المنفذة

(المرحلة األولى، الشريحة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد   (أ)
  الثانية)

  اليونيب  3,900  30,000

  
     

 


