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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 

 الجمھورية العربية السورية
  الوكالة  وال: عنوان المشروعأ

 واليونيب اليونيدو (الوكالة الرئيسة) د الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة الموا

 

 قدرات استنفاد األوزون)من (طن  176.6  2011عام:   7انيا: أحدث بيانات المادة ث

 

 2010عام:  قدرات استنفاد األوزون)من ثالثا: أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (باألطنان 
مكافحة الرغاوياأليروسول دة الكيميائيةالما

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
استخدام 
 المختبر

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  
           123-لھيدروكلوروفلوروكربون ا
           124 - لھيدروكلوروفلوروكربونا

 64.4     38.5   25.9  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 9.9       9.9   الت ب في البليو141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 7.9    7.9     ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 50.6    16.5 34.1     22-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  قدرات استنفاد األوزون)من بعا: بيانات االستھالك (باألطنان را

 138.28  نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام 135    2010-2009اس للفترة خط األس

  قدرات استنفاد األوزون)من االستھالك المؤھل للتمويل (باألطنان 

 100.81 المتبقي:   عليه بالفعل: موافق

 

 المجموع 2015 2014 2013 2012  خامسا: خطة األعمال

 

 اليونيب

ون (باألطنان من قدرات إزالة المواد المستنفدة لألوز
 استنفاد األوزون)

0.0 0.0 27.6 0.0 27.6 

 124,853 5,541 34,921 8,730 75,661 التمويل (بالدوالرات األمريكية)

 

 اليونيدو

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (باألطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون)

2.7 1.8 2 1.4 7.8 

 482,847 111,042 111,757 99,244 160,805 التمويل (بالدوالرات األمريكية)

 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 سادسا: بيانات المشروع

 n/a 135.0 135.0 121.5 121.5 121.5 121.5 n/a حدود استھالك بروتوكول مونتريال

(باألطنان من قدرات الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
 استنفاد األوزون)

n/a 135.0 135.0 121.5 121.5 121.5 101.3 n/a 

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
ناحية المبدأ 
(بالدوالرات 

  األمريكية)

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

0 210,960 79,500 403,040 0 0 36,500 730,000 

 51,100 2,555 0 0 28,213 5,565 14,767 0 تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيب
 المشروع

0 105,050 54,520 220,430 0 0 20,000 400,000 

 52,001 2,600 0 0 28,656 7,088 13,657 0تكاليف الدعم

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ 
 (بالدوالرات األمريكية)

0 316,010 134,020 623,470 0 0 56,500 1,130,000 

 أمجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبد
 (بالدوالرات األمريكية)

0 28,424 12,653 56,869 0 0 5,155 103,101 

(بالدوالرات مجموع األموال المطلوبة من ناحية المبدأ 
 األمريكية)

0 344,434 146,673 680,339 0 0 61,655 1,233,101 
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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 

  ابعت   -الجمھورية العربية السورية
 

 )2012سابعا: طلب تمويل الشريحة األولي (
 (بالدوالرات األمريكية) تكاليف الدعم (بالدوالرات األمريكية) األموال المطلوبة الوكالة

 0 0 اليونيدو

 0 0 اليونيب

 ال يوجد طلب التمويل:

 النظر على نحو انفرادي توصية األمانة
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  وصف المشروع
  
، إلى االجتماع الجمھورية العربية السوريةوكالة المنفذة الرئيسة، نيابة عن حكومة ال االيونيدو، بوصفھ تقدم .1

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية اوالستين للجنة التنفيذية  الثامن
ا، كما قدمت في أمريكي ادوالر 116 450  الغةـالة البـم الوكـاليف دعـزائدا تكدوالر أمريكي  1 235 000 تبلغ

المواد في المائة لبروتوكول مونتريال من استھالك  10بخفض نسبته لتنفيذ أنشطة تمكن البلد من االمتثال  األصل،
الشريحة األولي للمرحلة األولي التى تطلب في ھذا االجتماع،  . وتبلغ2015بحلول عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالرا أمريكيا 44 450دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  635 000األصل، مبلغ كما قدمت في 
لليونيب باعتباره  دوالرا أمريكيا 40 950زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 315 000لليونيدو ومبلغ 

 .وكالة منفذة مشاركة. وبناء على ذلك، تم سحب طلب الشريحة األولي

  معلومات أساسية

مليون نسمة، إلى بروتوكول مونتريال في عام  22الجمھورية العربية السورية، التى يبلغ تعدادھا  إنضمت  2
، على تعديالت 2012وصدقت على جميع التعديالت على بروتوكول مونتريال بما في ذلك، في مايو/ايار  1989

جميع المدن تقريبا في البلد، إال أن حجم وكثافة االضطرابات  ذار، عمت المظاھرات والقالقلآبييجينج. ومنذ مارس/
  تباينت مع مرور الوقت.

  

 سياسة المواد المستنفدة األوزون واإلطار الناظم

في وزارة الدولة للشؤون البيئية بمرسوم وزاري إلدارة  2004أنشأت الوحدة الوطنية لألوزون في عام   3
، سنت حكومة 1996طبقة األوزون وتنفيذ بروتوكول مونتريال. ومنذ عام  وتنسيق جميع األنشطة المتعلقة بحماية

العديد من القوانين والقواعد للرقابة على استيراد/تصدير واستخدام المواد المستنفدة  الجمھورية العربية السورية
ات والمعدات القائمة . وتم حظر استيراد المنتجلمواد المستنفدة لألوزونلألوزون، بما في ذلك إنشاء نظام ترخيص ل

المواد ونظام الترخيص الستيراد .1998واستيراد الھالونات منذ عام  1996منذ عام  المواد المستنفدة لألوزونعلى 
، أصبح من المحظور إنشاء قدرة على إنتاج 2000. ومنذ عام 1999قيد التشغيل منذ عام  المستنفدة لألوزون

 لوروكربونية.المنتجات القائمة على المواد الكلوروف

  والتوزيع القطاعي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 
مستوردة. وال يوجد  الجمھورية العربية السوريةالمستخدمة في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن جميع   4

، 2011و 2006 والصادرات صغيرة ومناسبية. وبين عامي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلدى البلد إنتاج من 
وحدثث الزيادة أساسا في استھالك في المائة سنويا.  30.9بمتوسط  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزاد استھالك 

، 2010و 2006وبين عامى . 2011و 2006بزيادة عشرة أضعاف بين عامى  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في المائة سنويا؛ ومع ذلك، تضاعف  4.4متوسط بشكل معتدل ب 22-الھيدروكلوروفلوروكربونزاد استھالك 

.وباالضافة لالستھالك المبلغ عنه بناء على المادة 2011-2010بين عامي  22-الھيدروكلوروفلوروكربونأستھالك 
الموجود في البوليوالت  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون الجمھورية العربية السورية، استخدمت الشركات في 7

  توردة.سابقة الخلط المس

 من قدرات استنفاد األوزون اطن 135لالمتثال ھو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن خط أساس   5
البالغ  2010واستھالك عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 147.2البالغ  2009محسوبا على أساس استھالك عام 

 أعوامبين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  1. ويرد في الجدول طن من قدرات استنفاد األوزون 122.8
ب الموجود في البوليوالت سابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونوكذلك البيانات بشأن استخدام  2011و 2006

  للشركات المؤھلة. الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة الخلط المستوردة
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من بروتوكول مونتريال  7المبلغ عنه بناء على المادة  روفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلو االستھالك من: 1الجدول 
  ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141-الھيدروكلوروفلوروكربونواستخدام 

  
 خط األساس 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 باألطنان المترية
لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-22

774.3 702.7 977.8 1,279.9 920.0 1,835.0 1,100.0 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-123

1.2 2.1 1.2 0.0 0.0 1.5 0.0 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب 141-

55.6 59.0 371.3 646.1 585.0 594.0 615.6 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب 142-

1.5 1.8 33.6 88.6 121.2 158.0 104.9 

 1,820.4 2,588.5 1,626.2 2,014.6 1,383.8 765.6 832.7 المجموع
-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود في 141
البوليوالت سابقة الخلط 

 *المستوردة

غير 
 معروف

غير 
 معروف

 

غير 
 معروف

 

غير  90.0 88.6
 معروف

 

29.5 

من قدرات استنفاد األوزون أطنان  

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-22

42.59 38.65 53.78 70.39 50.60 100.93 60.50 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-123

0.02 0.04 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب 141-

6.12 6.49 40.84 71.07 64.35 65.34 67.71 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب 142-

0.10 0.12 2.18 5.76 7.87 10.27 6.82 

 135.02 176.57 122.82 147.22 96.82 45.30 48.83 المجموع
-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود في 141
البوليوالت سابقة الخلط 

 *المستوردة

 غير
 معروف

 

غير 
 معروف

 

غير 
 معروف

 

غير  9.90 9.75
 معروف

 

3.25 

  2009إلى  2007ألعوام من ل؛ تم حساب خط األساس كمتوسط 7لم تبلغ بناء على المادة. 

 
في المائة من مجموع  95حوالي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونو  22-الھيدروكلوروفلوروكربونيمثل   6

في  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونقي ھو استخدام في البلد؛ والبا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
المواد في المائة من مجموع استھالك  85مخلوطات سوائل التبريد في قطاع الرغاوي. وتستخدم نسبة 

المستخدم في تصنيع معدات  22-الھيدروكلوروفلوروكربونفي قطاع التصنيع. ويبلغ  كلوروفلوروكربونيةالھيدرو
ويمثل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من مجموع استھالك  27التبريد وتكييف الھواء حوالي 

ي المائة. وال يستخدم ف 50المستخدم في تصنيع رغاوي البوليوريثان  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في مخلوطات سوائل التبريد في خدمة معدات التبريد الحالية المستخدمة في  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
ل قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء ثويمفحسب، بل أيضا في صناعة معدات جديدة.  12-السابق كلوروفلوروكربون

لمواد زيع القطاعي لوالت 2. ويرد في الجدول ھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الفي المائة من مجموع استھالك  23
  .2010و 2009المستخدمة بين عامي   الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  المستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون: التوزيع القطاعي حسب نوع 2الجدول 
  

خط  2010 2009 المادة القطاع
 األساس

 الحصة

 أطنان مترية

 اويقطاع الرغ
الھيدروكلوروفلوروكربون 

 %33.8 615.6 585.0 646.1ب141-

 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-22779.9 556.0 668.0 36.7% 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 %2.9 52.5 60.6 44.3ب142-

 قطاع خدمة التبريد

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-22500.0 364.0 432.0 23.7% 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 %2.9 52.5 60.6 44.3ب142-

 %100.0 1,820.4 1,626.2 2,014.6 المجموع

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 قطاع الرغاوي
الھيدروكلوروفلوروكربون 

 %50.1 67.71 64.35 71.07ب141-

 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-2242.89 30.58 36.74 27.2% 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 %2.5 3.41 3.94 2.88ب142-

 قطاع خدمة التبريد

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-2227.50 20.02 23.76 17.6% 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 %2.5 3.41 3.94 2.88ب142-

 %100.0 135.03 122.83 147.22 المجموع

  
  قطاع الرغاوي

  
المواد في الجمھورية العربية السورية ھو قطاع التصنيع األعلي في استخدام  البوليوريثانقطاع رغاوي إن   7

. ويستورد البلد ويصدر من قدرات استنفاد األوزون بأطنانمقاسا  الھيدروكلوروفلوروكربونية
. 7ا بناء على المادة التى لم يبلغ عنھ البوليوالت سابقة الخلطالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

نظرة عامة عن مقدار  ،على أنه آخر عام تتاح عنه بيانات تفصيلية 2010عام  ،3الجدول  ويعرض
  في البلد. البوليوالت سابقة الخلطالمستورد والمصدر، وكذلك تصنيع  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  رد والمصدرالمستو ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون: نظرة عامة على 3الجدول 

  البوليوالت سابقة الخلط المستوردةفي واستخدامه  
  

(طن ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2010متري) في 

سابق الخلط  مستورد
 في البلد

 مصدر مستخدم

 585.0 سائب
508.0 

77.0 0.0 
 156.0 442.0 90.0 البوليوالت سابقة الخلطموجود في 
 n/a 519.0 156.0 675.0 المجموع

  
  
منتجين صغار متعددين؛ ومن منتجين من شركة متوسطة وكبيرة وكذلك  39يتألف قطاع الرغاوي من   8

منتجا للمبردات المنزلية  19تخللية وتسعة تنتج صناديق عزل للشاحنات وكبار، ينتج أربعة منھم ألواح متوسطين و
بعة منتجين للمبردات المنزلية باستبدال استخدام والتجارية/معدات للتبريد وسبعة ال تنتمى للفئات أعاله. وقام أكبر أر
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كعامل نفخ للرغاوي بالتحول إلى السيكوبنتان؛ وفعل كذلك أكبر منتج لأللواح  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
إلى  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالتخللية. وتقوم حاليا شركة أخري ذات مرفقين منفصلين بالتحول عن 

من المشروعات الوحيدة الممولة من الصندوق المتعدد األطراف (الحافظ). وتوجد مزيد من السيكوبنتان كجزء 
ھا عنوكذلك آخر سنة تتاح  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمبينة استخدام خط أساس  4التفاصيل في الجدول 

  .2010بيانات كاملة، 
  

  تصنيع الرغاويفي قطاع  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتوزيع استخدام : 4الجدول 
  

استخدام خط  عدد الشركات النوع
األساس 

(طن 
 متري)*

استخدام 
(طن  2010

 متري)

 208.3 196.6 15  شركات مؤھلة بالكامل، ال يوجد تحول سابق
 البوليوالت سابقة الخلطمرافق كبيرة/متوسطة مولت في السابق، تستخدم 

 محليا
4 173.0 175.0 

 3 محليا سابقة الخلط البوليوالتتستخدم مرافق صغيرة 
استھالك متبقي فقط/التقييم 
 محليا البوليوالت سابقة الخلطمرافق صغيرة مولت في السابق، تستخدم  الكامل غير ممكن حاليا
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المستوردة (متوسط  البوليوالت سابقة الخلطشركات تستخدم فقط 
2007/2009( 

1 0.5 2.0 

المستوردة  والت سابقة الخلطالبوليشركات مولت في السابق تستخدم فقط 
 )2007/2009(متوسط 

1 10.0 28.1 

 82.0 76.9 2 مرافق تقوم حاليا بالتحول
 غير متاح 5 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون مرافق تستخدم تكنولوجيا من غير 

 495.4 457.0 39 المجموع

 للباقية 2009-2007محليا و  بوليوالت سابقة الخلطلل للشركات المستخدمة 2009/2010يعرف استخدام خط األساس باعتباره   *

  
 البوليوالت سابقة الخلطفي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالرغاوي حصريا  أغلب منتجىيستخدم   9

ويجرى شراء ھذه المخلوطات من مكتبين للتكنولوجيا في البلد. أحدھما ھو مكتب منير الحكيم للتكنولوجيا، وھو يعمل 
لبكي، ينتج عنولوجيا اآلخر، بكفي البلد. ومكتب الت البوليوالت سابقة الخلط حصريا كنولوجيا ويبيعحصريا كمكتب ت

- الھيدروكلوروفلوروكربونإلى  11- الرغاوي الجسئة، وتم تحول ھذا االنتاج في السابق من كلوروفلوروكربون
تخدم في عملياته في البلد؛ والنصف اآلخر المنتجة في مرافقه وال تس البوليوالت سابقة الخلطلبكي ع. ويوزع البب141

  يجرى تصديره.

  تكييف الھواءالتبريد وتصنيع أجھزة 
  

تكييف الھواء له خط أساس والتبريد تصنيع أجھزة في قطاع  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإن استھالك   10
ن خط األساس الشامل، في المائة م 29.7) يمثل طن من قدرات استنفاد األوزون 40.15طن مترى ( 720.4يبلغ 

لقد . 2010في الجمھورية العربية السورية في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوھو ثاني أكبر استھالك من 
طن  90وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين على مشروع الحافظ المنتج ألجھزة تكييف الھواء إلزالة 

خطة في ھذا القطاع. وشملت  22-الھيدروكلوروفلوروكربون) من استخدام د األوزونطن من قدرات استنفا 5مترى (
وصفا لقطاع التصنيع، مشيرة إلى أربعة منتجين لوحدات تكييف ھواء  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

إلى مجموعة الحافظ، تنتج  وبسبب أن العديد من ھذه تنتمىمتوسطة الحجم ووحدتين ألجھزة تكييف الھواء المنزلي. 
طن مترى من  35شركتان فقط أجھزة تكييف ھواء متوسطة الحجم باستھالك مجمع مقداره 

طن مترى لم تتلق بعد  100وشركة واحدة تنتج وحدات تكييف ھواء منزلية باستھالك  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
مانى ثل الثلج وتي، تنتج ست شركات معدات النتاج كمساعدة الصندوق المتعدد األطراف. وفي قطاع التبريد التجار
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وست تنتج مرطبات وخمس لمعدات تجھيز األغذية. وبالنسبة للمرحلة األولي  الثلج مجموعاتأخرى متخصصة في 
  تكييف الھواء.والتبريد تصنيع أجھزة ، ال يطلب تمويل لقطاع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

  
  خدمة التبريد وتكييف الھواءقطاع 

  
في المائة من استھالك خط األساس. وينقسم االستھالك في القطاع إلى استخدام  20.1يستھلك قطاع الخدمة   11

) وكذلك طن من قدرات استنفاد األوزون 19.89طن مترى،  361.6كمادة نقية ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 7.29طن مترى،  R-406A )128في خليط  ب142-كلوروفلوروكربونالھيدرومع  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

النقي لخدمة مختلف معدات تكييف  22-الھيدروكلوروفلوروكربون). ويستخدم معظم طن من قدرات استنفاد األوزون
والمعدات المحتوية على  12-بخدمة معدات الكلوروفلوروكربون R-406Aالھواء وغرف التبريد، بينما يتعلق 

  .R-406Aأ والمعدات المبنية الستخدام 134- فلوروكربونالھيدرو
 

تؤدى ممارسة الصيانة الحالية لمعدات تكييف الھواء والتبريد وتقنى تقريبأ.  7000يقوم بتقديم الخدمة حوالي   12
 في المائة من الشحن االسمى، 300و 200التجاري إلى زيادة كبيرة في استخدام سوائل التبريد لكل إصالح ما بين 

واالختبارات التشغيلية، وھى تفرط في  والكسحنظرا ألن باالضافة لشحن سوائل التبريد فھى تستخدم للتنظيف 
وال يتوفر لكثير من ورش اإلصالح أجھزة اكتشاف التسرب. وھناك استعادة محدودة لسوائل التبريد. إن الشحن. 

شتعال غير متسقة، وال توجد مھارات لمناولة المواد مستوى مھارة استخدام بدائل الھيدروفلوروكربون غير القابلة لال
  القابلة لالشتعال.

  في المستقبل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية توقعات استھالك
 

المواد لم تقدم حكومة الجمھورية العربية السورية سيناريو األعمال كالعادة لمستقبل استخدام   13
  ألن الظروف الحالية ال تمكن من وضع توقعات ذات معنى.في البلد نظرا  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  يةالھيدروكلوروفلوروكربوناستراتيجية إزالة المواد 
  

كما قدمت ستعمل على خفض  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن المرحلة األولي من  14
في المائة  37.6، يساوى رات استنفاد األوزونطن من قد 50.8بمقدار  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

في االستھالك في اإلزالة الممولة من  طن من قدرات استنفاد األوزون 12.9من خط األساس، يتألف من 
طن من  37.9في مجموعة الحافظ، وأيضا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ول مكتب التكنولوجيا وزبائنه. والحظت األمانة أنه ينبغي تعديل ھذا بمقدار من خالل تح قدرات استنفاد األوزون

محسوبا على أساس التمويل المطلوب لقطاع الخدمة واألنشطة  طن من قدرات استنفاد األوزون 4.9اضافي يبلغ 
سابقة الخلط  البوليوالتالموجود في  ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونلالمرتبطة به. إن تحول الشركات المستخدمة 

خطة إدارة إزالة المواد ال يظھر في الخطة، كما قدمت. وتتناول المرحلة األولي من  المستوردة
لمكتب تكنولوجيا واحد، الحكيم، وزبائنه،  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

   وتضطلع ببعض األنشطة في قطاع الخدمة.

  على العناصر التالية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةولي من تشمل المرحلة األ 15

مشروع استثماري لمكتب التكنولوجيا منير الحكيم الموجود في حلب الذي سيتحول خالل المرحلة   (أ)
  األولي إلى فورمات الميثيل؛

غير محدد من الشركات المستھلكة  أنشطة المساعدة التقنية لدعم التحول إلى تكنولوجيات بديلة لعدد  (ب)
طن مترى من  300ألحجام صغيرة باعتبارھا زبائن لمكاتب التكنولوجيا، باستھالك مجمع يبلغ 

  ؛ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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تقني ومخطط ريادي الصدار  300في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء، برنامج تدريب لعدد   (ج)
  الشھادات للتقنيين؛

ى تنفيذ أنشطة السياسة والناظمة وأنشطة غير استثمارية أخرى، مثل استعراض وتحديث سيجر  (د)
مرافق تصنيع قائمة على وسن تشريع لحظر إنشاء  التشريعات الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون

جديدة في البلد وتوريد أجھزة تحديد سوائل التبريد لسلطات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
موظف جمارك وإنشاء وتنفيذ نظام ترخيص إلكتروني واستعراض المعايير  200ك وتدريب الجمار

واستخدام و/أو تعزيز معايير المعدات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالوطنية المتعلقة ب
  والمنشآت العاملة بالھيدروكربون واألمونيا.

  
  المشروعات االستثمارية في قطاع الرغاوي

  
مما يؤدى إلى  ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونلب التكنولوجيا الحكيم صغار المستخدمين يتناول مكت  16

طن مترى من  300استراتيجية تركز أوال على صغار المستخدمين قبل كبار المستخدمين. ويتناول المشروع 
  في المائة من خط األساس. 24.4تشكل  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  اختيار التكنولوجيا

  
- الھيدروكلوروفلوروكربونالجوانب التقنية واالقتصادية لجميع التكنولوجيات المتاحة الستبدال تم مناقشة   17

وكان اختيار التكنولوجيا قائما على أساس القدرة كعامل نفخ الرغاوي مع مكاتب التكنولوجيا والشركات.  ب141
ن تكاليف التشغيل، نظرا ألنھا حرجة لتحقيق االستدامة التقنية المفترضة للزبائن الستيعاب التكنولوجيات المختلفة وع

عند التنفيذ في الشركات الصغيرة في بيئة اقتصادية حساسة للتكاليف. وبناء على ھذه االعتبارات، سيستخدم الحكيم 
  تكنولوجيا فورمات الميثيل.

  التكاليفاالضافية للتحول في قطاع الرغاوي
  

دوالر أمريكي لتحول مكاتب التكنولوجيا إلى  485 000البالغ مجموعھا تطلب تكاليف إضافية لرأس المال   18
) وجھازي دوالر أمريكي 80 000تكنولوجيا فورمات الميثيل. وتتعلق ھذه التكاليف بالتخزين السائب ومناولة النظام (

وتمرير ) دوالر أمريكي 5 000) ومضخات (دوالر أمريكي 180 000خلط في محطة خلط مسبق ذات نظام مغلق (
دوالر  85 000) ومعدات للسالمة (دوالر أمريكي 20 000) وموزع نيتروجين (دوالر أمريكي 50 000المنتجات (
في  10) زائدا دوالر أمريكي 30 000( ومعدات مطلوبة أخرى kوبكنومتر وكاسر وجھاز اختبار معامل ) أمريكي

  تطلب تكاليف اضافية للتشغيل.ولم المائة للطوارئ. 
  

  لمساعدة التقنيةعنصر ا
  

لدعم  دوالر أمريكي 100 000كما ورد أعاله، يرد في المرحلة األولي برنامج مساعدة تقنية عند تكلفة تبلغ   19
طن متري في جھودھا المبذولة لتكييف عملياتھا مع  300الشركات الصغيرة وغير المحددة ذات استھالك يبلغ 

  تكنولوجيا فورمات الميثيل.
  

ة إدارة المشروع المساعدة في تنفيذ ورصد برنامج المساعدة التقنية الذي يشمل أنشطة مثل يشمل عمل وحد  20
إلخطارھم بالحاجة  للھيدروكلوروفلوروكربوناالضطالع بأنشطة الوعي  للوصول إلى الشركات والزبائن المستھلكة 

 لھيدروكلوروفلوروكربونزالة اإلى حماية طبقة األوزون والمناخ وتقديم المشورة بشأن األثر المحتمل لجدول إ
ية في المستقبل. إن مجموع التكاليف المرتبطة لھيدروكلوروفلوروكربونبالمواد البروتوكول مونتريال على االمداد 
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. أما تكاليف التحقق من استھالك عامي دوالر أمريكي 210 000بأنشطة وحدة إدارة المشروع طلبت عند مستوى 
  .دوالر أمريكي 40 000صل عند مستوى قدمت على نحو منف 2014و 2013

  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة األولي من  الشاملةالتكاليف 

  
لتلبية أھداف خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قدر مجموع تكاليف المرحلة األولي من   21

في المائة خفض بحلول عام  10لبروتوكول مونتريال حتى وبما في ذلك  يةلمواد الھيدروكلوروفلوروكربوناالمتثال ل
إزالة المواد إدارة خطة ل. ويرد فيما يلي التكاليف الشاملة للمرحلة األولي دوالر أمريكي 1 235 000عند  2015

  للجمھورية العربية السورية. الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة األولي من  تكاليف المرحلة: 5الجدول 
  

التكاليف  اإلزالة المادة الوكالة األنشطة/المشروع
(بالدوالر 
 األمريكي)

طن من  طن مترى
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 دعم السياسة والتشريع

استعراض وتحديث التشريع الوطنى للمواد المستنفدة 
 لألوزون

وروكربون لھيدروكلوروفلا يونيب
-22 

4.4 0.24 20,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب أجھزة لتحديد سوائل التبريد 9
-22 

4.4 0.24 20,000 

برنامج تدريب لموظفي الجمارك لفرض تشريعات 
ومنع االتجار غير القانوني  لمواد المستنفدة لألوزونا

 موظف 200لعدد 

 يونيب
لھيدروكلوروفلوروكربون ا

-22 

13.3 0.73 60,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب وضع نظام ترخيص إلكتروني وتنفيذه
-22 

13.3 0.73 60,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب استعراض المعايير والمدونات الوطنية
-22 

6.7 0.37 30,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا غير متاحة المجموع الفرعي
-22 

42.1 2.31 190,000 

 الوعي

           برنامج تقني متخصص للوعي
نشاط لتشجيع متخذي القرارات عند اختيار نظم التبريد 

وتكييف الھواء للترويج لسوائل تبريد ذات امكانية 
 احترار عالمي منخفضة

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22  

13.3 0.73 60,000 

متخذي القرارات عند اختيار نظم التبريد حلقات عمل ل
يف الھواء للترويج لسوائل تبريد ذات امكانية وتكي

 احترار عالمي منخفضة

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22  

11.1 0.61 50,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا غير متاحة المجموع الفرعي
-22  

24.4 1.34 110,000 

 قطاع الرغاوي

وروكربون الھيدروكلوروفل يونيدو مكتب تكنولوجيا التحول (منير الحكيم)
 ب141-

300.0 33.00 485,000 

الھيدروكلوروفلوروكربون  يونيدو برنامج المساعدة التقنية لشركات الرغاوي
 ب141-

100,000 

الھيدروكلوروفلوروكربون  يونيدو المجموع الفرعي
 ب141-

300.0 33.00 585,000 

 قطاع الخدمة

تقني واألنشطة الناظمة المتعلقة بھا  300تدريب 
 تابعةوالم

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22  

22.2 1.22 100,000 

 إدارة المشروع

 150,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحة يونيدو وحدة إدارة المشروع
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التكاليف  اإلزالةالمادةالوكالةاألنشطة/المشروع
 60,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحة يونيب

 40,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحة يونيب تكاليف التحقق
 250,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحة يونيب /يونيدو المجموع الفرعي

 1,235,000 37.87 388.7 مجموع التمويل
 735,000 33.00 300.0 تمويل اليونيدو
 500,000 4.87 88.7 تمويل اليونيب

  
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمراحل المستقبلية 

  
تكييف الھواء وأنشطة والتبريد تصنيع اجھزة من خطة قطاع  2015تى ستبدأ في عام تتألف المرحلة الثانية ال  22

الستكمال اإلزالة في قطاع الرغاوي ومزيد من األنشطة في قطاع خدمة التبريد. ولم يحتوى التقديم على تقدير 
  لتكاليف المرحلة الثانية.

  
  

  تعليقات األمانة والتوصية
  

  التعليقات
  

للجمھورية العربية السورية في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة خطة إدارة استعرضت األمانة  23
) ومعايير تمويل 54/39(المقرر  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة طخطسياق المبادئ التوجيھية إلعداد 

إدارة  طخط) والمقررات التالية بشأن 60/44اإلزالة في قطاع االستھالك المتفق عليھا فى االجتماع الستين (المقرر 
ظت للصندوق المتعدد األطراف. والح 2014-2012وخطة أعمال الفترة   إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

األمانة أن اليونيدو قد تلقي في السابق تمويال إلعداد أنشطة لإلزالة في قطاعي التبريد وتصنيع أجھزة تكييف الھواء، 
المتعلقة بھذين القطاعين لم تكن  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةومات الواردة في إال أن المعل

  كافية.
  

  تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة
  

طلبت األمانة نظرة شاملة تفصيلية عن انجازات الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون للجمھورية   24
لقد تمت الموافقة على الخطة الوطنية لإلزالة في ديسمبر/كانون األول  في التقديم.العربية السورية، التى لم ترد 

 الكلوروفلوروكربونفي االجتماع التاسع واألربعين للجنة التنفيذية التى تھدف إلى إزالة االستھالك المتبقي من  2006
ء القدرات وزيادة الوعي وكذلك عناصر في قطاعي التصنيع والخدمة، من خالل توفير المساعدة التقنية والتدريب وبنا

من خالل  الكلوروفلوروكربوناستثمارية لتعزيز مخطط االستعادة وإعادة التدوير ولضمان استدامة برنامج إزالة 
وتمت الموافقة على جميع الشرائح الثالث بقيمة التكامل في السياسات الوطنية ودعم اإلطار الناظم والمؤسسي. 

ا زائدا تكاليف دعم الوكالة، واألخيرة في االجتماع الثامن والخمسين في عام أمريكي ادوالر 754 050اجمالية تبلغ 
المتبقي في قطاع المذيبات. وتم عقد  الكلوروفلوروكربونلقد حققت الخطة الوطنية لإلزالة إزالة استھالك . 2009

المھنية وتم تزويد معدات التدريب للمدارس دورتين تدربيتين للمدربين في قطاع خدمة التبريد للمدرسين في المدارس 
جھازا لتحديد  12آلة استعادة وإعادة تدوير لقطاع الخدمات وكذلك  20جھاز إستعادة و 290المشاركة. وتم توفير 

، مع تمويل دوالرا أمريكيا 23 606سوائل التبريد للجمارك. ويبلغ صرف الشريحة الثالثة عند كتابة ھذه الوثيقة مبلغ 
  ؛ أما الشرائح األخرى فقد تم صرفھا بالكامل.دوالرا أمريكيا 130 444يبلغ متبقي 
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  نظام الترخيص والحصص
  

أنه لجميع طلبات شرائح التفاقات متعددة السنوات إبتداء من  63/17طلبت اللجنة التنفيذية في مقررھا   25
على وجود نظام وطني للترخيص االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك الحصول على تأكيد من الحكومات 

، وكلما انطبق، لصادرات اإلنتاج وأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالحصص ساري المفعول للواردات من 
لبروتوكول مونتريال طوال مدة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالنظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول إزالة 

م مثل ھذا التأكيد، ولم يرد أي تأكيد قبل االنتھاء من الوثيقة. واستشارت األمانة تقرير لم يصاحب التقديو االتفاق.
قيد التشغيل. ونظرا لعدم ذكر  لكلوروفلوروكربونلاإلشارة فيه إلى وجود نظام ترخيص وحصص  تتحقق سابق تم

لة لنظام ترخيص وحصص واردات غير تجارية ذات استخدامات خاصة مثل العسكرية في التحقق، ولضمان أن الحا
ية، طلبت األمانة معلومات اضافية. وأبلغ الكلوروفلوروكربونلمواد ايماثل نظام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل

اليونيب أنه طبقا لخبرته والتأكيد من البلد، فإن نظام الترخيص والحصص الحالي يتمشي مع المتطلبات في المقرر 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالكاملة لجميع المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك ، فيما يتعلق بالتغطية 63/17

وكذلك المخلوطات وتطبيقاتھا في جميع أنواع التجارة والتجار، بما في ذلك الواردات من قبل المستعملين النھائيين 
يتطلب النظام دعما وزون. ومع ذلك، وال يمكن تنفيذ أي واردات دون تصاريح من الوحدة الوطنية لألوالعسكريين. 

إضافيا لضمان خفض الوقت في االتصال بين الوحدة الوطنية لألوزون والجمارك وكذلك األطراف الفاعلة األخرى 
  لتقليل إمكانيات التجارة غير المشروعة إلى أدنى حد.

  
  أنشطة السياسة خالل تنفيذ المرحلة األولي

  
، تم مناقشة مستقبل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةي بناء على المعلومات الواردة ف  26

أنشطة السياسة لحكومة الجمھورية العربية السورية. ويؤكد البلد أنه سيعد أساسا قانونيا لحظر الواردات من 
بعد التمويل  حيث يلتزم باالضطالع خالل ثالث سنوات، البوليوالت سابقة الخلطو ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونا

 البوليوالت سابقة الخلطالموجود في  ب141-للھيدروكلوروفلوروكربونبإزالة االستخدام المؤھل المتبقي من 
مواد المستوردة. وحاليا، يمكن تركيب قدرة تصنيع جديدة لمنتجات تستخدم أو تحتوى على 

ية. ويمكن إدراج مثل لكلوروفلوروكربونا ، بينما نفس القدرة تم حظرھا في السابق للموادھيدروكلوروفلوروكربونية
، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةھذا الحظر في اإلطار الناظم خالل عام واحد بعد بدء تنفيذ 

ويمكن أن يسن في خالل سنة أخرى. إن إعداد قواعد لحظر الواردات والتصنيع الوطني لمنتجات التبريد وتكييف 
، مخطط االنتھاء منه خالل ثالث سنوات بعد بدء التنفيذ، ومع ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الھواء باستخدام

خطة التبريد وتكييف الھواء خالل المرحلة الثانية من أجھزة يعتمد تفعيلھا على تلقي الدعم من أجل تحول تصنيع 
   .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللخفض التجميعي في استھالك نقطة البداية 

  
وافقت حكومة الجمھورية العربية السورية قبل االجتماع الثاني والستين أن تضع كنقطة بداية للخفض   27

 من قدرات استنفاد األوزون اطن 135بلغ تخط اساس لھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتجميعي في استھالك 
طن من قدرات  122.8ومقدار  طن من قدرات استنفاد األوزون 147.2حسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ م

من بروتوكول مونتريال.  7على التوالي بناء على المادة  2010و 2009تم اإلبالغ عنھا لعامي  استنفاد األوزون
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونطن مترى من  88.6وباالضافة إلى ذلك، استخدمت الشركات المؤھلة في البلد 

 2007دام لعامي خ، بينما لم يكن من الممكن وضع است2009الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة في عام 
من استخدام  2009-2007وعلى ھذا األساس، تم تعديل نقطة البداية بناء على متوسط الفترة . 2008و

طن من  3.25طن مترى ( 29.5البالغة  البوليوالت سابقة الخلط المستوردةفي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ).قدرات استنفاد األوزون
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  طرائق التنفيذ
  

في وقت كتابة ھذه الوثيقة، من غير الممكن تنفيذ المشروع في البلد خاصة حيث من الضروري التحقق من   28
مع الشركات التى لم يتم زيارتھا من قبل أو في حاالت  خط األساس ومعلومات االستھالك والتوصل إلى اتفاقات

أخرى حيث السفر إلى وفي البلد مطلوب. إن الوظائف االستشارية الحرجة للوكالة المنفذة ضرورية عند منعطفات من 
يا تنفيذ المشروع مثل اإلقرار بانتھاء المشروعات وما إلى ذلك أو قيام  الخبراء الخارجيين بزيارات ال يمكن حال

- لھيدروكلوروفلوروكربون او ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونيجرى تقدم في مشروع "إزالة تنفيذھا. ومع ذلك، 
للعزل في مجموعة الحافظ" بالرغم من الصعوبات البوليوريثان معدات تكييف الھواء الموحدة وألواح من تصنيع  22

صلة التنفيذ تتعلق بالقالقل المدنية في البلد، التى تبين تغييرا في التركيز الجغرافي الكبيرة. إن حقيقة إمكانية موا
جعل مواصلة النشاط االقتصادى مع اضطراب محدود. فقد كان من يواالتجاه العام الواضح لجميع األطراف الفاعلة 

في بيروت، واستخدام موانى بين اليونيدو واألطراف الفاعلة المھمة ترتيب اجتماعات  2012الممكن خالل عام 
 األماكنمختلفة الستيراد المعدات إلى البلد بالتزامن مع خبرة الشركات المستفيدة لضمان المرور اآلمن للبضائع إلى 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة السفر في داخل البلد ، مثال، إلعداد كان المقصودة. وبالمثل، 
وبينما كان من الضروري أن تكون الترتيبات مرنة على ذا تم تجنب المناطق المنعدم فيھا األمن. ممكنا للمواطنين إ

في بلدان  أساس توقيت الزيارات وما إلى ذلك، لم تكن الزيارات مستحيلة. فقد مرت اليونيدو بخبرات مع بداية التنفيذ
ومنھج والموافقة على التمويل  تحديد التأھيلقول مرت بمرحلة اضطرابات مدنية، مثل ليبيا. ولھذا، يبدو أن من المع

المرتبط من ناحية المبدأ في ھذا الوقت. ويمكن االتفاق على الشرائح الفعلية، بما في ذلك الشريحة األولي، في تاريخ 
الحق عندما يكون التنفيذ ذى جدوى وتم سن قانون نظام الحصص، وعندما تتواصل الحاجة إلى الدعم من قبل 

  ت المستفيدة. وقد أبلغت اليونيدو أن حكومة الجمھورية العربية السورية قد وافقت على ھذا المنھج.الشركا
  

شھرا الماضية، لم تتمكن من السفر إلى البلد لمقابلة األطراف الفاعلة ومناقشتھا  18أبلغت اليونيدو أنه خالل   29
مت اليونيدو اجتماعات في بيروت، على اساس ظبلد، ننتيجة لألوضاع األمنية غير المواتية. وكبديل للبعثات إلى ال

  العوامل التالية:
  

توجد عالقات تجارية قوية بين كال البلدين: يوجد لدى كثير من الشركات السورية (مثل مجموعة الحافظ  ) أ(
 أو الحكيم) مكاتب تجارية وموظفين في بيروت؛

 
 القرب: تبعد بيروت عن دمشق بمدة ساعتين بالسيارة؛  ) ب(

 

اجتماعات مع الوحدة الوطنية لألوزون للجمھورية العربية يب تبيروت ھى المكان المفضل لمحاولة تر(ج) و
  ھذا لم يكن ممكننا في السابق لبعثات اليونيدو إلى بيروت نتيجة لحدود أخرى. أنالسورية، بالرغم 

  
يع الوسائل واألدوات المتاحة أبلغت اليونيدو أيضا أن الوكاالت المنفذة قد تمكنت من االستخدام القصي لجم  30

لالتصال مع البلد للحصول على بيانات ومعلومات وتبادل اآلراء واالتفاق على السياسات واالستراتيجيات واألنشطة 
المقترحة. إن خبرة العمل السابقة للوكاالت ساعدت كثيرا في فھم التركيب الناظم والمؤسسي وكذلك في تحديد 

ساعدت أيضا في التقدم في إعداد المشروع من خالل االتصال باألشخاص التى تتعامل احتياجات وتحديات البلد. و
معھا الوكاالت المنفذة مع الحكومة والصناعة. وتنوى الوكاالت أن تستخدم منھجا مماثال للبدء في بعض األنشطة 

  الضرورية حتى تستطيع زيارة البلد. 
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  رين مع الشركات السورية:وبالنسبة لتسليم المعدات، تم مناقشة خيا  31
  

التسليم في مينائي اآلذقية أو طرطوس، نظرا لعدم تعرض عمليات الشركات في ھذين المينائين إلى أي  ) أ(
 اضطرابات؛

رتيبه من خالل تبحيث يجرى  الجمھورية العربية السوريةالتسليم في بيروت، مع النقل إلى المرافق في  ) ب(
  .حليم األمم المتحدة أو من خالل موفر للنقل

  
خطة إدارة أثارت اليونيدو مسألة التسليم إلى الشركات في البلد للحافظ (تمت الموافقة على المشروع قبل   32

خطة إدارة إزالة ) والحكيم (مكتب التكنولوجيا في المرحلة األولي لمقترح إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
بالقلق بان الموردين المحتملين قد يتم الضغط عليھم بعدم تقديم ) فيما يتعلق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وعليھم عروض نتيجة للحصار المفروض على بلدھم. وأجابت شركتان باستمرار العمل مع الموفرين الحاليين 
  المرور بتجربة التغيير.

  
نشطة معقدة مماثلة في العراق. أشارت اليونيدو أيضا إلى أن اليونيب واليونيدو لديھما خبرة ايجابية في تنفيذ أ  33

فعندما تمت الموافقة على الخطة الوطنية لإلزالة للعراق، واجھت الوكالتان حالة أن البلد لم يكن لديه خبرة سابقة مع 
تنفيذ بروتوكول مونتريال. ويتقدم حاليا التنفيذ في العراق بالرغم من رأى الوكاالت بأن الوضاع األمنية ال تبين أي 

الموافق عليھا وحتى اليوم، وبالرغم من أن عدد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةر بين تحسن كبي
سيكون  لجمھورية العربية السوريةلموظفي كال الوكالتين ال يتمكنون من السفر إلى بغداد. ومن المعتقد أنه بالنسبة 

  نتريال.التنفيذ أسھل ألن البلد لديه خبرة عمل مع بروتوكول مو
  

  ھيكل وتأھيل قطاع صناعة الرغاوي
  

الجمھورية العربية ، إلى اليونيدو أن تدرج في المقترح نيابة عن 61/19طلبت اللجنة اتنفيذية، في المقرر   34
في قطاع الرغاوي وذلك  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي مجموعة الحافظ معلومات تفصيلية عن  السورية

المواد (د) للمشروعات االستثمارية إلزالة 54/39كانت شروط المقرر للسماح بتقييم ما إذا 
قد تم تلبيتھا. لقد قدمت اليونيدو  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقبل  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ثاني والستين. لقد قدمت فعال ما يمكن اعتباره معلومات شاملة عند تقديمھا طلب تمويل ھذا المشروع قبل االجتماع ال
إلى االجتماع الثاني والستين، ولكن سحبتھا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاليونيدو في األصل 

على اساس قلق األمانة الكبير المتعلق باالختالفات في بيانات قطاع الرغاوي. ومنذ ذلك الحين، عملت اليونيدو بشكل 
نوعية المعلومات ع االستشاريين في البلد والحكومة والصناعة واليونيب واألمانة على تحسين دائم وبجھود كبيرة م

ونتيجة لذلك، احتوى التقديم إلى االجتماع الثامن والستين على بالرغم من التدھور المستمر في الحالة األمنية في البلد. 
ن المعلومات المقدمة متسقة ومعقولة الوصف الكمي معلومات كافية لتنفيذ تقييم تفصيلي لقطاع الرغاوي. لقد ثبت أ

خطة إدارة إزالة المواد مكنت من استعراض تومن ثم  والكيفي لقطاع الرغاوي في البلد بتفاصيل كافية
تمشيا مع المبادئ التوجيھية للجنة التنفيذية. ويشير تحليل معلومات اليونيدو إلى أن  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون و ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونلواردات من البيانات عن ا
-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونوصادرات البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 

ساس كل شركة على على أ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونواستخدام  البوليوالت سابقة الخلطالموجود في  ب141
  والواردات/الصادرات.في المائة بين بيانات المستعملين  5حدة تتمشى عن كثب، مع فروق بسيطة أقل من 

  
قد زاد  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطلبت األمانة تحليال شفافا كافيا لقطاع الرغاوي خاصة بسبب أن   35

 7طن مترى). وبالنظر عن كثب إلى بيانات المادة  646.1( 2009طنا متريا) وعام  59( 2007زيادة كبيرة بين عام 
بلغ استھالك  2005أن في عام  6تظھر اتجاھا عاما صاعدا، ولكن تقلبات عالية سنويا. ويبين الجدول 
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أرقام  عن إلى أقل من الربع 2006طن مترى، وانخفض في عام  236.9مقدار  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  السنة السابقة.

  
  )7(المادة  2011و 2005والزيادة بين  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك : 6جدول ال

  
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 594.0 585.0 646.1 371.3 59.0 55.6 236.9 طن مترى
قدرات استنفاد  منطن 

 65.3 64.4 71.1 40.8 6.5 6.1 26.1 األوزون
 %2 %9- %74 %529 %6 %77- غير متاح الشحن السنوى

 %16.51 غير متاح متوسط الزيادة السنوية

لدعم، نظرا ألن االستھالك الواضح سيكون زيادة في لق فيما يتعلق بأھلية الشركات شعرت األمانة بالقل  36
في  الذي يرتبط بزيادة القدرة. وأبلغت اليونيدو أن الزيادة الكبيرة ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونتعود إلى تغير السوق من استيراد  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

لقد تحول منتجو الرغاوي بمرور  إلى زيادة خلط مكاتب التكنولوجيا في البلد. البوليوالت سابقة الخلطالموجود في 
البوليوالت سابقة المستوردة إلى  ليوالت سابقة الخلطالبوالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالوقت من 

، دون زيادة في القدرة واضحة في العملية، ولكن ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمحليا التى تحتوي على  الخلط
لعدة عقود  الجمھورية العربية السوريةزيادة االستھالك بناء على ذلك. كان ھناك مكتبان للتكنولوجيا ناشطان في 

المستوردة، وفي حالة واحدة،  البوليوالت سابقة الخلطوبيع للطالء وما إلى ذلك) (البوليوريثان ران منتجات يوف
والبوليوالت بدال من استيرادھا بسيطة نسبيا. وقدم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتصنعھا. وكانت خطوات خلط 

القدرة المؤھلة ستتحول بمساعدة الصندوق المتعدد الحكيم، الذي ورد دعمه، بيانات قدرة عزل تفصيلية مبينا أن 
األطراف. ونظرت األمانة أيضا في إمكانية البدائل للتنفيذ دون دعم من مكاتب التكنولوجيا؛ إن استخدام نماذج 

في المائة لتناول فقط صغار منتجي  50التكاليف المشتركة ومنھج كل شركة على حدة سيزيد التكاليف أكثر بنسبة 
  ودون وجود حل للمنتجين المستھلكين ألحجام صغيرة. الرغاوي

  
لدعم، مع تأھيل كل من الواردات السائبة امبدأ تأھيل  7عند تحليل بيانات قطاع الرغاوي، يرد في الجدول   37
  المستوردة. البوليوالت سابقة الخلطو
  

  ويالمؤھل في قطاع الرغا ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون: ھيكل استخدام 7الجدول 
  

ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون خط أساس استخدام  
    ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  (طن مترى)
 مؤھل مصدر مستخدم سابق الخلط في البلد مستورد

 432.6 0.0 96.6 519.0 615.6 سائب
 29.5 183.0 365.5 *29.5 سابقة الخلطموجود في البوليوالت 

 n/a 462.1 183.0 462.1 645.1 المجموع
 76.9- التحول الممول السابق للحافظ**

 355.7 السائب المؤھل المتبقي
 29.5  المؤھل المتبقي الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

  2009-2007متوسط  
 في المائة 14بنسبة  2010و 2009أعلي من اإلزالة نتيجة للزيادة بين  2009-2007** متوسط 

  
البوليوالت سابقة الخلط الموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون أن استخدامينبغي مالحظة   38

به بيانات خط األساس؛ ومع ذلك، نتيجة لالستخدام الذي ال يمكن التحقق منه، وعدم  يكان أكبر مما توح المستوردة
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غير ممثل  2009-2007، فإن متوسط االستخدام للفترة 2008و 2007القدرة على الحصول على بيانات لعامي 
   .البوليوالت سابقة الخلطالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونللواردات الفعلية واستخدام 

  
طن  2تعتبر الشركات ذات استخدام سنوي أقل من خصائص القطاع. وفي ھذا السياق،  8عرض الجدول ي  39

طن مترى إلى  2غيرة جدا" ومن صرى "شركات طن مت 2مترى وكذلك التى يتقلب االستخدام فيھا كثيرا بحد أقل من 
طن مترى  50طن متري شركات متوسطة ومن  40طن مترى إلى  20أكثر من وطن مترى شركات صغيرة  20

عندما تستورد  البوليوالت سابقة الخلط المستوردةوتصنف الشركات على أنھا تستخدم  وما فوق ذلك شركات كبيرة.
. البوليوالت سابقة الخلط المستوردةأنھا تشتريھا من التجار الذين يبيعون حصرا  ھذه البوليوالت مباشرة أو معروف

تھم من مكاتب داإمداومع ذلك، يشترى عدد مھم من صغار منتجى الرغاوي البوليوالت من تجار محليين يشترون 
الجدول التالي  التكنولوجيا، ولكن في بعض الحاالت أيضا من مصادر أجنبية. ويصنف منتجو الرغاوي ھؤالء في

   .محلياالبوليوالت سابقة الخلط على أنھم يستخدمون 
  

  ھيكل قطاع تصنيع الرغاوي في آخر سنة اتيحت فيھا بيانات كاملة: 8الجدول 
  

عدد  النوع
  *الشركات

 

 2010استخدام 

 208.3 15 مستعملون صغار ومتوسطين، مؤھلين بالكامل، ال يوجد تمويل سابق
البوليوالت سطين تم تمويلھم في السابق، يستخدمون مستعملون كبار ومتو

 محليا سابقة الخلط
 

4 175.0 

 محليا البوليوالت سابقة الخلطمستعملون صغار يستخدمون 
 

استھالك متبقي  3
فقط/التقييم الكامل 
 غير ممكن حاليا

البوليوالت سابقة مولت في السابق، تستخدم  وصغيرة جداشركات صغيرة 
 محليا الخلط

 

8 0.0 

المستوردة (متوسط  البوليوالت سابقة الخلطشركات صغيرة تستخدم فقط 
2007/2009( 

 

1 2.0 

 28.1 1 المستوردة البوليوالت سابقة الخلطشركات مولت في السابق تستخدم فقط 

 82.0 2 مرافق تقوم حاليا بالتحول

 n/a 5 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتستخدم تكنولوجيا من غير  شركات
 48.0 غير معروف أخرى صغيرة جداشركات 
 543.4 39 المجموع

  الصغيرة جدا* عدد الشركات الصغيرة/المتوسطة/الكبيرة؛ ال تشمل الشركات 

  
  أنشطة قطاع الرغاوي وتكاليفھا

  
أن ھذه  تناول نھاية االستھالك المنخفض للقطاع أوال. وأبلغت اليونيدوفي تساءلت األمانة عن قرار اليونيدو   40

- لھيدروكلوروفلوروكربونلاالستراتيجية تعلقت بحقيقة أن مكتبا من مكتبين للتكنولوجيا، باعتبار كالھھما مستھلكا 
مورد ألكبر عدد من منتجي الرغاوي، ليس على استعداد للمشاركة في ھذه النقطة  لإلرغاء وفي نفس الوقت ب141

. وباالضافة إلى ذلك، فإن عملية تصنيع الرغاوي لمكتب ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن الوقت في إزالة 
د من زبائبه الكثيرين قد تلقوا تمويال للتحول من كلوروفلوروكربون إلى دتكنولوجيا الحكيم وكذلك ع

، ولكن ال تشكل جزء من تمويال في السابق . وتم تحديد جميع الشركات التى تلقتب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
لي؛ وسيقرر البلد، قبل تقديم المرحلة الثانية، ما إذا كان أي من ھذه الشركات سيجرى تضمينھا في المرحلة األو

ركيز على المستخدمين على نطاق صغير، باستراتيجية إزالة متماسكة. تسمح التعاون مع الحكيم، باليو المرحلة الثانية.
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لراھنة، وھي مھيكلة بطريقة تجعل من الممكن التنفيذ وأخيرا، من الممكن تنفيذ الدعم المتوقع حتى في حالة األمن ا
  حتى تحت أوضاع غير مواتية.

  
، وھى ليست 2011تم تعديل تمويل مكتب تكنولوجيا الحكيم ليأخذ في االعتبار الزيادات في القدرة في عام   41

 24وع، المستھلك لمقدار مؤھلة. وسيتلقى التبريد العصري باعتباره المنتج متوسط الحجم الوحيد المشارك في المشر
دوالر أمريكي لتكييف المعدات باستخدام  250 000، مبلغ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن مترى من 

وتركز المساعدة التقنية لصغار المستعملين فورمات الميثيل وللتجارب واالختبارات والدعم التقني. 
ا والمعلومات والدعم التقني. ووافق البلد على أال يكون أساسا على نقل التكنولوجي ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونل

، بما في ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من  20ھناك تأھيل لتحول منتجى الرغاوي باستخدام أقل من 
ذلك شركات التبريد/تكييف الھواء المنتجة أيضا لمنتجات من الرغاوي أو عزل بالرغاوي. ووافق أيضا على أن 

سيقتصر على  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من  20شركات الرغاوي المستخدمة ألكثر من تأھيل 
  نظرة شاملة على التمويل. 9الشركات المحددة في القائمة التى قدمتھا اليونيدو. ويعرض الجدول 

  : تمويل قطاع الرغاوي9الجدول 
  

التكاليف  الشركة/النشاط
(بالدوالر 
 األمريكي)

 

ةاإلزال  
 طن مترى

 
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 
 غير متاح غير متاح منير الحكيم تكنولوجيامكتب 

 80,000 نظام تخزين فورمات الميثيل السائب ومناولته  
 160,000 محطة خلط مسبق لنظام مغلق (جھازا خلط)

 5,000  مضخات
 50,000  تمرير المنتجات

 20,000 موزع النيتروجين
 95,000 تكييفات السالمة األخرى

 30,000 ومعدات مطلوبة أخرى kبكنومتر وكاسر وجھاز اختبار معامل 
 45,000 % للطوارئ10

 485,000 المجموع الفرعي
 18.15 165.0 100,000 والصغيرة جدامساعدة تقنية للشركات الصغيرة 

 2.64 24.0 25,000 التبريد العصري
 20.79 189.0 610,000 وعالمجم

  
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتشمل الشركات الصغيرة شركة حسن يونس وأوالده، المعروفة باستخدام   42

 11، والمؤھلة لتلقي تمويل؛ واالستخدام المتبقي اآلخر ھو في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالموجود في  حصريا
محليا. وقدمت اليونيدو البوليوالت سابقة الخلط لصغيرة جدا، تستخدم كلھا شركة صغيرة والعديد من الشركات ا

شركة صغيرة وصغيرة جدا ومن المعروف وجود مزيد من الشركات قدمھا الموزعون. إن  25معلومات حول 
طنا متريا، ويجرى خصمه من  165ھو جزء من إزالة  2010طن مترى في عام  2االستھالك المتعلق بمقدار 

   .البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المتبقي المؤھل من االستھ
  

 أنشطة قطاع الخدمة
  

تساءلت األمانة ما إذا كان تنفيذ األنشطة غير االستثمارية في البلد ذات معنى في ھذا الوقت. وأجاب كل من   43
التنفيذ سيبدأ فقط بمجرد أن تصبح األوضاع مواتية، سيكون التركيز أوال على  بأن، بجانب حقيقة أن اليونيدو واليونيب

األنشطة المتعلقة بوضع وتحديث أطر ناظمة وسياسية يمكن تطويرھا، إذا دعت الحاجة، من خارج البلد وبالتشاور 
ضا أن نظام الترخيص الوثيق مع األطراف الفاعلة المعنية ومن خالل خدمات الخبراء الوطنيين. وأبلغ اليونيب أي
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اإللكتروني يعمل جيدا في حاالت مشابھة، نظرا ألن االتصاالت بين الوحدة الوطنية لألوزون والمواني تم تبسيطھا، 
وتم الحد من السفر إلى أدنى حد، خاصة للمستوردين. ومن خالل منھج تدريب المدربين، يمكن تنفيذ مخطط تدريب 

أن تصبح الحالة مستقرة في البلد مرة ثانية، وسيتضمن ذ نشاط الوعي فقط بعد للتقنيين حتى تحت ظروف صعبة. وينف
التبريد وتكييف الھواء والخدمة إلى سوائل  أجھزة خبراء أجانب، والمقصود منه تيسير االنتقال في قطاعي تصنيع

الھدف ھو التغيير في  تبريد ذات تأثير منخفض على المناخ ولكن ذات احتمالية خطيرة أعلي؛ والنشاط اآلخر له نفس
  المعايير لتسمح باستخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة.

  
ناقشت األمانة والوكاالت األنشطة المتبقية مـن التمويـل المقدم بنـاء علـى الخطـة الوطنيـة لإلزالة البـالغ   44

ية؛ الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد  . وتم االتفاق على إدراجه في ميزانيةدوالرا أمريكيا 130 444
ھو جزء من التوصية. وسوف يستخدم التمويل لتوفير المعدات لخدمة التقنيين لتحسين أفضل بھا المرتبط  روالمقر

  الممارسات وخفض استھالك سوائل التبريد.
  

  تحوالت المرحلة الثانية
  

تتناول الشركات التى تلقت تمويال من الصندوق المتعدد  إن أنشطة قطاع الرغاوي للمرحلة األولي ال  45
  األطراف.

  
  وحدة إدارة المشروع

  
سيجرى إنشاء وحدة إدارة المشروع إما في وزارة البيئة أو في غرفة الصناعة في دمشق لمساعدة الوحدة   46

والتنسيق المشترك في تنفيذ  يةالھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة المواد الوطنية لألوزون في تنفيذ أنشطة 
المشروع بما في ذلك تتبع إصدار وتفعيل السياسة والتشريع. وستقوم الوحدة بإدارة فريق من الخبراء الوطنيين 

  ووضع التدريب وتنفيذه وتنفيذ أنشطة الوعي وبناء القدرات والتحقق من إنتھاء األنشطة.
  

  روكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدالتكاليف الشاملة ل
  

خطة إدارة إن مستوى التمويل الذي تم االتفاق عليه بين األمانة واليونيدو واليونيب لتنفيذ المرحلة األولي من   47
دوالر أمريكي مع فاعلية  1 130 000للجمھورية العربية السورية ھو مبلغ  يةالھيدروكلوروفلوروكربونإزالة المواد 

  .10دوالر أمريكي، كما يبين الجدول  /كج4.38التكلفة الشاملة 
  
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمتفق عليھا التكاليف الشاملة : 10الجدول 
  

التكاليف  اإلزالة المادة الوكالة األنشطة/المشروع
(بالدوالر 
 األمريكي)

 

فاعلية 
التكلفة 

(بالدوالر 
 األمريكي)

طن من  طن مترى
قدرات 
استفاد 
 األوزون

قطاع تكييف الھواء
تمت الموافقة في االجتماع مجموعة الحافظ (

 الثاني والستين
الھيدروكلوروفلوروكربون يونيدو

 ب141-
71.8 7.90 1,465,361 9.02 

لھيدروكلوروفلوروكربون ايونيدو
-22 

90.6 5.00 

قطاع الرغاوي
وفلوروكربون الھيدروكلوريونيدو  مكتب تكنولوجيا الحكيم

 ب141-
- - 485,000   
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والصغيرة أنشطة تدريب للشركات الصغيرة 
 جدا

الھيدروكلوروفلوروكربون يونيدو
 ب141-

163.0 17.93 100,000 3.23 

الھيدروكلوروفلوروكربون يونيدو
الموجود في  ب141-

  البوليوالت سابقة الخلط
 

2.0 0.22 

وروكربون الھيدروكلوروفليونيدو التبريد العصري
 ب141-

24.0 2.64 25,000 

الھيدروكلوروفلوروكربون يونيدو المجموع الفرعي
 ب141-

189.0 20.79 610,000 

قطاع الخدمة
توفير مجموعة أدوات بما في ذلك آالت 

 لتحسين نوعية الخدمة*االستعادة ومعدات 
 يونيدو

لھيدروكلوروفلوروكربون ا
-22 

- - 130,444 - 

واألنشطة الناظمة المتعلقة  تقني 300تدريب 
 بھا والمتابعة

 يونيب
لھيدروكلوروفلوروكربون ا

-22 

22.2 1.22 100,000 4.50 

الوعي
 4.50            برنامج للوعي تقني متخصص

أنشطة تشجيعية لمتخذى القرارات عند 
اختيار معدات التبريد وتكييف الھواء للترويج 

لمي لسوائل تبريد ذات إمكانية احترار عا
 منخفضة

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22 
 

6.7 0.37 30,000 

حلقات عمل لمتخذى القرارات عند اختيار 
معدات التبريد وتكييف الھواء للترويج 

لسوائل تبريد ذات إمكانية احترار عالمي 
 منخفضة

 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22 

5.6 0.31 25,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا ةغير متاح المجموع الفرعي
-22 

12.3 0.68 55,000 

 دعم السياسة والتشريع

استعراض وتحديث التشريع الوطنى للمواد 
 المستنفدة لألوزون

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22 

3.3 0.18 15,000 4.50 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب أجھزة لتحديد سوائل التبريد 9
-22 

4.4 0.24 20,000 

برنامج تدريب لموظفي الجمارك لفرض 
تشريعات المواد المستنفدة لألوزون ومنع 

 موظفا 120االتجار غير القانوني لعدد 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب
-22 

8.9 0.49 40,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب وضع نظام ترخيص إلكتروني وتنفيذه
-22 

13.3 0.73 60,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا يونيب معايير والمدونات الوطنيةاستعراض ال
-22 

4.4 0.24 20,000 

لھيدروكلوروفلوروكربون ا غير متاحة المجموع الفرعي
-22 

34.3 1.88 155,000 

 إدارة المشروع
 - 120,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحة يونيدو وحدة إدارة المشروع

 50,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحةيونيب
 40,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحةيونيب تكاليف التحقق

 210,000 غير متاحة غير متاحة غير متاحة  يونيب/يونيدو المجموع الفرعي
 4.38 1,130,000 24.57 257.8 مجموع التمويل المطلوب للمرحلة األولي

 730,000 20.79 189.0 تمويل اليونيدو
 400,000 3.78 68.8 ليونيبتمويل ا

 لم يتم تضمين النشاط في الميزانية ولم يؤخذ في االعتبار عند حساب اإلزالة.  *
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في  18 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمثل أنشطة اإلزالة المطلوبة من جديد بناء على   48
ابق لشركة الحافظ، يزيد ھذا استھالك خط األساس بنسبة المائة من استھالك خط األساس. ومع إدراج المشروع الس

بخفض خط األساس  لجمھورية العربية السوريةافي المائة. وعند االضطالع باالستراتيجية المتفق عليھا، تلتزم  28
رة خطة إدا، على أن يكون من المفھوم أن بامكانھا تقديم المرحلة الثانية من 2018بحلول عام في المائة  25بنسبة 

  أو بعد ذلك. 2015بحلول عام  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإل تهخطلبلد في االذي قدره األثر على المناخ 
  

طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مرتبط  133 245إن تنفيذ مشروع الرغاوي يجنب إنبعاث جوي بمقدار   49
إلى تكنولوجيا فورمات الميثيل (على أساس قيم احتمالية  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن  الشركات بتحول

  . 11االحترار العالمي فقط لمختلف عوامل النفخ)، كما يبين الجدول 
  : األثر على المناخ المرتبط بالتحول في قطاع الرغاوي11الجدول 

  

 المادة
إمكانية 
االحترار 
 العالمي

طن 
 سنةمترى/

مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون 

 (أطنان/سنة)
       قبل التحول

-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 137,025 189.00 725ب141

       بعد التحول
 3,780 189.00 20 فورمات الميثيل
 133,245-     األثر الصافي

  
ن على الممارسات الجيدة وإحتواء إن أنشطة المساعدة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل تدريب التقنيي  50

، ستؤدى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأفضل لسوائل التبريد ومكافحة التسرب وفرض حصص على واردات 
المستخدم في خدمة التبريد. وينتج عن كل كيلوجرام من  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى خفض مقدار 

طن من مكافئ ثاني  1.8ممارسات تبريد أفضل وفورات تبلغ حوالي  لم  ينبعث نتيجة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألثر على المناخ في  إدراجأكسيد الكربون. وبالرغم من عدم 

وتشير  لتحسين ممارسات الخدمة؛ ، ھىجھودھا خاصة، لجمھورية العربية السوريةافإن األنشطة المخططة من قبل 
ستخفض  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستعادة وإعادة استخدام سوائل التبريد إلى أن تنفيذ 

إنبعاث سوائل التبريد في الجو وبالتالي تنتج فوائد على المناخ. ومع ذلك، في ھذا الوقت، ال يمكن القيام بتقييم دقيق 
ثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ، من بين أمور أخرى، ومقارنة مستويات كمي لألثر على المناخ. ويمكن وضع األ

، ومن مقادير خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسوائل التبريد المستخدمة سنويا للبدء في تنفيذ 
م وإعادة تھيئة المعدات القائمة سوائل التبريد المبلغ عنھا في االستعادة وإعادة التدوير وعدد التقنيين الذين تم تدريبھ

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربونعلى 
  

  التمويل المشترك
  

(ح) بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص موارد اضافية لتحقيق أقصي فوائد بيئية  54/39استجابة للمقرر   51
الجتماع التاسع عشر ل 19/6قرر (ب) من الم11عمال بالفقرة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

سيجرى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلألطراف، شرحت اليونيدو أن في المرحلة األولي من 
  توفير مبلغ كبير ولكن غير مقدر للتمويل المشترك مقدم من منتجى الرغاوي المشاركين في األنشطة.
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  المتعدد األطراف للصندوق 2014- 2012خطة أعمال الفترة 
  

دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولي من  1 130 000يطلب اليونيدو واليونيب مبلغ   52
مبلـغ ھى  2014-2012إن القيمة االجمـالية المطلوبة للفتـرة . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

اليف الدعم ھى نتيجة التعديل المنخفض المتفق عليه لطلب التمويل بما في ذلك تك دوالر أمريكي 491 107
  عند مستوى خطة األعمال. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللشريحتين األولي من 

  
  مشروع االتفاق

  
 الموادواللجنة التنفيذية إلزالة  لجمھورية العربية السوريةايرد مشروع االتفاق بين حكومة   53

ألف على شروط محددة -3والتذييل  14في المرفق األول في ھذه الوثيقة. وتحتوي الفقرة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
. وال تتم الموافقة على أموال 2014تتعلق بجدولة الشرائح وشرط إللغاء االتفاق إذا لم يبدأ التنفيذ حتى منتصف عام 

ف في البلد تسمح ببدء التنفيذ. ويحول االتفاق طلب جمع الشريحتين حتى تضمن اليونيدو اللجنة التنفيذية أن الظرو
األولي والثانية بسبب تأخير بدء التنفيذ المحتمل وذلك لطمأنة اشراف اللجنة التنفيذية واإلبالغ الكامل. ويتوقع االتفاق 

  .2018في المائة من استھالك خط األساس بحلول عام  25خفضا بنسبة 
  

  التوصية
  

ھذه فريدة بمعنى أن التنفيذ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالة التى يقترح فيھا إن الح  54
غير ممكن حاليا في البلد نتيجة لالضطرابات المدنية. وتالحظ األمانة أن البلد تمكن من تقديم جميع المعلومات 

التنفيذ لة. وتمكنت الوكاالت من تقديم الضمان بأن الضرورية للتأھيل والتكاليف االضافية واقتراح خطة تنفيذ معقو
خطة إدارة إزالة المواد السلم. والبديل سيكون إعداد تقديم  يسوديمكن أن يتقدم بسرعة بمجرد 

فقط بعد الخروج من االضطرابات المدنية؛ ويؤدى ھذا إلى تجديد وعملية اضاعة للوقت  الھيدروكلوروفلوروكربونية
جميع أنحاء البالد، وبالتالي خلق تأخيرات محتملة لالمتثال. وفضال عن ذلك، يبدو في حاالت في جمع البيانات في 

المواد مماثلة حيث خرجت بلدان من اضطرابات مدنية، يزداد نشاط البناء بسرعة، مع زيادة مصاحبة في استھالك 
خطة إدارة فيذية في الموافقة على . وعلى اساس ھذه االفتراضات، قد ترغب اللجنة التنالھيدروكلوروفلوروكربونية

  لكى تكون في موقف لبدء التنفيذ في أسرع وقت ممكن. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:  55
  

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولي من  ) أ(
المواد لخفض استھالك  2018إلى  2012للفترة من  للجمھورية العربية السورية

 دوالر أمريكي 1 233 101في المائة من خط األساس عند مبلغ  25بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 دوالر أمريكي 51 100، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 730 000يتالف من مبلغ 

 دوالر أمريكي 51 001زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 400 000ومبلغ  لليونيدو
المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  12.9لليونيب، ومالحظة أن مشروع إزالة 

ا أمريكي ادوالر 1 465 361المستخدمة في مجموعة الحافظ عند مبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
لليونيدو كانت قد تمت الموافقة عليه في  دوالر أمريكي 109 902عم الوكالة البالغة زائدا تكاليف د

خطة إدارة إزالة المواد االجتماع الثاني والستين وتم إدراجه فيما بعد في المرحلة األولي من 
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية
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خطة ي التمويل للمرحلة األولي من ، يبلغ اجمالمالحظة أن المبالغ المشار إليھا في الفقرة (أ) أعاله  ) ب(
ا أمريكي ادوالر 2 595 361 للجمھورية العربية السورية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛دوالر أمريكي 213 003زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  

الجمھورية العربية السورية من اتفاق حكومة  62/39االشارة إلى أن اللجنة التنفيذية الحظت في المقرر (ج) 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخط ھو وضع نقطة بدايتھا للخفض التجميعي المستدام في استھالك 

طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام االستھالك  135وتالحظ أن نقطة البداية ھى أساسھا، 
طن من قدرات استنفاد األوزون تم  122.8ن ومقدار طن من قدرات استنفاد األوزو 147.2الفعلي البالغ 

 3.25من بروتوكول مونتريال؛ زائدا  7على التوالي، بناء على المادة  2010و 2009االبالغ عنه لعامي 
ب الموجود في نظم البوليوالت سابقة 141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون

  طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 138.25ن الخلط المستوردة، مما نتج ع
  

- الھيدروكلوروفلوروكربونالجمھورية العربية السورية بحظر الواردات من مالحظة التزام حكومة (د) 
ثالث سنوات بعد تقديم التمويل إلزالة خالل ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141

ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141-وروفلوروكربوناالستخدام المؤھل المتبقي من الھيدروكل
  المستوردة؛

  
نقطة ب من 141-الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  12.9مالحظة خصم (ھـ) 

الموافق عليه في االجتماع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبداية الخفض التجميعي المستدام في استھالك 
المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  24.57ي والستين، وخفض أيضا مقدار الثان

  الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
  

كربونية ال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورومالحظة أن الموافقة على المرحلة األولي من (و) 
المواد ، مقترحا لتحقيق إزالة 2015الجمھورية العربية السورية، ليس قبل عام من أن تقدم تحول 

خطة إدارة إزالة المواد بعد الوارد في المرحلة األولي من  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  
ية السورية واللجنة التنفيذية على خفض استھالك الجمھورية العربالموافقة على االتفاق بين حكومة (ز) 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛
  

خطة من المعلومات في تقديم المرحلة األولي من (ح) أن تطلب من اليونيدو االنتھاء، بمجرد بدء التنفيذ، 
ة من خالل تقديم وصف تفصيلي الستھالك الشركات من إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

التبريد أجھزة ب في قطاعي تصنيع 141-و الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
الجمھورية العربية السورية، بما في ذلك جميع الجوانب ذات العالقة بتحديد التأھيل وتكييف الھواء في 

  ؛2014لتقديم الشريحة الثانية، المتوقع حاليا أن تكون في عام  والتكاليف االضافية، كشرط مسبق
  

تنفيذ بدء (ط) مالحظة أن اليونيدو سيقدم طلب للشريحة األولي بمجرد أن تسمح األوضاع في البلد في 
  األنشطة المتفق عليھا. ويعتبر التقديم كامال إذا صاحبه:
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  ) خطاب موافقة من البلد؛1(  

  
  لسنة التقديم والسنة التقويمية التالية؛ ) خطة تنفيذ سنوية2(  

  
) ضمان من اليونيدو بأن الحالة في البلد تسمح بتنفيذ األنشطة المتوقعة للمرحلة األولي لتبدأ عند 3(

  الموافقة؛
  
الجمھورية العربية السورية بوجود نظام وطني سارى لترخيص وحصص تأكيد من حكومة ) 4(

وكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوراستيراد 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل فترة االتفاق؛

  
(ى) مالحظة أن التقديم للشريحة الثانية يحتاج إلى أن يصاحبه ضمان بأن الشركات في قطاع الرغاوي 

 األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتوقع أن تتلقى دعما بناء على المرحلة 
أو نظم البوليوالت، وبالنسبة للمنتجين الذين ال يشكلون ھذه الحالة،  البوليوريثانتواصل تصنيع رغاوي 

  سواء:
  

والتكاليف االضافية وتقييم عن كيفية أن  بالتأھيل) المعلومات الضرورية لشركة بديلة تتعلق 1(
  ال قد يؤثر على التنفيذ؛ أواالستبد

خفض تكاليف التنفيذ، على أن يكون من المفھوم أن تكاليف التنفيذ معلومات تسمح بتحديد ) 2(
  الشاملة ستنخفض بناء على ذلك وتعاد األموال عند االنتھاء من المرحلة األولي؛

  
 130 444اإلزالة البالغة (ك) الموافقة على إعادة تخصيص التمويل المتبقي من الخطة الوطنية إلدارة 

، تمشيا مع السورية العربية لجمھوريةاأمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيدو، كما وافقت حكومة  دوالرا
  خطة التنفيذ الموافق عليھا.
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  األولالمرفق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  الجمھورية العربية السوريةحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

 البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق(" الجمھورية العربية السورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
واّد") إلى كمية ألف ("الم -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2018يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون  من طن 101.3ثابتة قدرھا 
  الزمنية لبروتوكول مونتلایر.

 

من  2-1على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألب ھذا االتفاق لجميع المواد بموج

(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل  3- 4-4و3 -3-4، 3-2-4، 3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد
  .من المواد

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة ف 3- ي ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 التمويل"). ألف ("جدول زمني للموافقة على - 3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنية بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة

 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية

 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ةق األھداف المحددأن يكون البلد قد حق ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية 

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
يمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقو

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةلبلد قد قّدم خطأن يكون ا  (د) 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

نة وأن يكون قد حصل على موافقة اللج جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  ؛ھذه الخطةالتنفيذية على 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا ً للتحّقق المستقّل على النحو -5المحّددة في التذييل  وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أ لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي سلس خفض من ھذه المبالغ وفقا

 ألف:-1

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتقبل أي اجتماع للجنة الأسابيع 

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن أن تتعلقالمسائل   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وأمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية لتالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛فق عليھاموا شريحةآخر تكاليف 
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 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 

دخال تكنولوجيا بديلة غير تلك المقترحة في خطة إدارة في حالة أن يقرر البلد، خالل تنفيذ االتفاق إ  (ج)
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، فإن ذلك سوف يتطلب موافقة من اللجنة 

تقديم طلب إجراء التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. وينبغي 
التكاليف اإلضافية، واآلثار المحتملة على المناخ وأي اختالفات في  تغيير في التكنولوجيا تحديد

األطنان من المواد المستنفدة لألوزون التي ستجري إزالتھا حسب مقتضى الحال. ويوافق البلد على 
أن تؤدي أية وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية تتعلق بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مقابل في 

  بموجب ھذا االتفاق.مستوى التمويل 

التحصل أي منشأة سيتم تحويلھا إلى تكنولوجيا خالية من الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في   (د)
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا والتي يتبين أنھا غير مؤھلة 

لكية األجنبية أو اإلنشاء بعد بموجب المبادىء التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة للم
) على ألي مساعدة. وسوف تبلغ ھذه المعلومات للجنة 2007سبتمبر/ أيلول  21الموعد النھائي 

 .التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يليلما 

 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   (أ)
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و افق البلديو 9-
كون الوكالة يعلى أن  دواليوني تقوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ت اليونيب توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

للصندوق المتعّدد األطراف أو  عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابفي إطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ال الحصر الت بما في ذلك على سبيل المثالبموجب ھذا االتفاق، 

ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
نصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة الم

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة  والمسؤوليات الداخلة في إطار
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 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

موافقة على م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  األوزون.مقدرة بأطنان قدرات استنفاد من السنوات، 

البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

فاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا االت عناصر خضعتلن  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]الوكالة المنفذة المتعاونة[لة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 

ھاية السنة التالية في نواالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةالمتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في لية لتنفيذ األنشطة ماال
وفي حالة عدم تقديم الوكالة  ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و

شريحة األولى بما في ذلك تأكيد بأن طلبا للحصول على ال 2014أغسطس/ آب  1الرئيسية إلى اللجنة التنفيذية قبل 
ألف، يلغى االتفاق تلقائيا اعتبارا من ذلك التاريخ إالّ إذا 3التنفيذ سوف يبدأ على الفور، على النحو المحدد في التذييل 

  .وافقت اللجنة التنفيذية قبل ھذا التاريخ على طلب محدد من البلد لتمديد االتفاق

 

في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  المحّددة الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك ةالمجموع المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 60.50 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 67.71 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6.82 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 135.03 األولى جيم المجموع الفرعي
ب 141-وفلوروكربونالھيدروكلور

المتضمن في البوليوالت سابقة الخلط 
 المستوردة

 3.25 األولى جيم

 138.25     المجموع
  
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  البيان الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1
لى (أطنان قدرات المرفق جيم، المجموعة األو

 استھالك األوزون)
  ال يوجد

135.0 135.0 121.5 121.5 121.5 121.5 
  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  1-2
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون) 
  ال يوجد

135.0 135.0 121.5 121.5 121.5 101.3 

  ال يوجد

مويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية الت 2-1
 ) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

0 210,960 79,500 403,040 0 0 36,500 730,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.-2
 أمريكي) 

0 14,767 5,565 28,213 0 0 2,555 51,100 

عاونة التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المت 3.-2
 ) (دوالر أمريكي)اليونيب(

0 105,050 54,520 220,430 0 0 20,000 400,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  2-4
 أمريكي) 

0 13,657 7,088 28,656 0 0 2,600 52,001 

 1,130,000 56,500 0 0 623,470 134,020 316,010 0 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1
 103,101 5,155 0 0 56,869 12,653 28,424 0 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
 1,233,101 61,655 0 0 680,339 146,673 344,434 0 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3
 3.78  ق (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفا 22-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-1-1
 5.00  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)الذى يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22 –الكلوروفلوروكربون  4-1-2
 51.72  )(بأطنان من قدرات استنفاد األوزون 22-الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  3.-4-1
 20.57 ب الموافق على تحقيقه بموجب االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 7.90 ب الذي سيتحقق بموجب المشروعات السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 39.24  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب141-الستھالك المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربونا 4-2-3
 0 ب الموافق على تحقيقھا بموجب االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 0 ق بموجب مشروعات سابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي سيتحق142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2

 6.82  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب142-االستھالك المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 0.22 نفاد األوزون)ب الموافق على تحقيقھا بموجب االتفاق (باألطنان من قدرات است141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1

 0 ب الذي سيتحقق بموجب مشروعات سابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2

 3.03  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب141-االستھالك المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3
ب من تصنيع أجھزة تكييف الھواء وألواح العزل البليوريثان في مجموعة حافظ" 141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-ة الھيدروكلوروفلوروكربونويغطي االتفاق أيضا مشروع "إزال *

طن من قدرات استنفاد األوزون  7.9األوزون و أطنان من قدرات استنفاد 5.0الذي ووفق عليه خالل االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية لكي تنفذه اليونيدو مع مايرتبط بذلك من إزالة 
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة، ويخضع ھذا المشروع لنفس التزامات الرصد واإلبالغ حسبما يسري  1,465,361ب بمستوى تمويل قدره 141-من الھيدروكلوروفلوروكربون

 ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على جميع األنشطة األخرى بموجب المرحلة األولى من خطة إزال
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

الشريحة األولى للموافقة على تقديم طلب الشريحة مصحوبا بخطة تنفيذ سنوية في موعد  سينظر في تمويل .1
ن يقدم أي طلب للحصول على الشريحة قبل أقصاه ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية على أساس الفھم بأنه ل

  أن تستطيع الوكاالت المنفذة أن تؤكد للجنة التنفيذية بأنھا ستبدأ التنفيذ بمجرد الحصول على الشريحة األولى.

  

 لن ينظر في تمويل الشريحة الثانية قبل عشرة أشھر من الموافقة على الشريحة األولى. -2

  

 .2015ل االجتماع األخير من عام لن ينظر في تمويل الشريحة األولى قب -3
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1

 

ذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ) ابقةامن ى الشريحة الس ة عل د الموافق ة البل ى حال ق عل ، وتعلي
ة ا ق بإزال ا يتعل بعض. فيم اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي لم

رات والتحديات المرتبطة بمختلف  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري
ي تغييرات الالنشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  د، وأن الت ى الظروف في البل تطرأ عل

ر يقدم غير ذلك من المعل ى معلومات عن أي  أيضاومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري عل
ة في  الشريحةمقارنة بخطة تغييرات  أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت السابق تق

رة  ه في الفق ى النحو المنصوص علي ذ الشريحة، عل ذا  7إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي من ھ
ع االتفاق، أو غير ذلك من ال ر المسرود جمي تغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

ة  رة الفرعي ك أن 5السنوات ذات الصلة المحددة في الفق ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف
  يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد الھيدروكلورو  (ب) ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس فلوروكربوني
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ع السنوات ذات ال رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي ى النحو المحدد في الفق صلة عل

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش دم المحم بة والتق ارب المكتس ذ التج رائح أخ ذ الش ي تنفي رز ف
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  سنواتالمن المنظور أن تطرأ عل

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةموعة من المعلومات الكمية الخاصة مج  (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب رة السنة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  ات الرصد واألدوار المتعلقة بهألف: مؤّسس -5التذييل  
 

 

تتولى وحدة األوزون الوطنية لرصد فعالية تنفيذ مختلف عناصر خطة إدارة إزالة المواد   -1
طة مقابل مجموع الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك رصد االمتثال لمستويات اإلزالة وآثار جميع األنش

  .األھداف والغايات

  

وع في تعاون وثيق وتنسيق مشترك مع وحدة األوزون الوطنية وبدعم من تضطلع وحدة إدارة المشر  -2
الوكالتين المنفذتين الرئيسيتين بدور رئيسي في رصد تنفيذ خطة إدارة اإلزالة من خالل إنشاء وإدارة قاعدة بيانات 

ومسك  شاملة للرصد لتنفيذ جميع األنشطة بموجب الخطة. وتضطلع وحدة إدارة المشروع بالرصد واإلبالغ
  السجالت بشأن:

  استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك جمع البيانات من الموردين المحليين؛  (أ)

ال   (ب) ن رج ات م ع البيان ك جم ي ذل ا ف ي مختلف القطاعات بم ألوزون ف تنفدة ل واد المس تخدام الم اس
  الصناعة وإجراء االستبيانات بواسطة وحدة إدارة المشروع؛

  مية المواد المستنفدة لألوزون المسترجعة والمعاد تدويرھا والكميات غير المطلوبة منھا؛ك  (ج)

  التحديث الدوري إلنجازات المشروع بحسب المعالم المستھدفة؛  (د)

  الخطط والتقارير المرحلية وتقارير استكمال العناصر والمشروعات؛  )ھ(

واد الم  (و) ى الم دة عل دات المعتم ن المع ات ع غيلھا المعلوم ة تش ات وحال ألوزون والمخزون تنفدة ل س
  وسحبھا.

تعد الوكالة المنفذة المتعاونة بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية ووحدة األوزون الوطنية اختصاصات   -3
مفصلة لقاعدة بيانات الرصد وتتعاقد وفقا لذلك مع مؤسسة تقنية يمكن أن تضع قاعدة البيانات. وتنفذ عملية تشغيل 

دارة قاعدة البيانات من خالل خبير استشاري مخصص يعمل كمدير لقاعدة البيانات ومنظم مشترك لرصد خطة وإ
  إدارة اإلزالة في الجمھورية العربية السورية.

  

وسيغطي التحقق، باإلضافة إلى المھام األخرى، التقارير التي تعد بشأن اإلنجازات بموجب تنفيذ الخطة   -4
  .شروعوأداء وحدة إدارة الم

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي المشروع

المتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات و  (أ)
الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛
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 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد  للجنة التنفيذية من أنإلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الأُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1لفقرتين الفرعيتين المقبلة تمشيا مع ا السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالات التي تضطلع بھا العن النشاط تقارير

ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

عالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ تنفيذ بطريقة فالضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
تمويل كل وكالة منفذة أو لص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و، تخصيالمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

ذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخ 2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  اوتكليفھ ةمستقل منظمة

(ب) من 1والفقرة الفرعية (ب) من االتفاق 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4التذييل 

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

لكنھا ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  تشتمل على األقل على:

  ب؛تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطل  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
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تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4ارد في التذييل الو

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
 اأمريكي ادوالر 96 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون  من رامغيلوكلل
 ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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