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 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية    الهيدروكلوروفلوروكربونيةد المواإزالة إدارة طة خ 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةو        الثالثة)  لشريحةولى، ااأل المرحلة( 
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  ع متعددة السنواتيرامش –ورقة تقييم المشروع 

  تركيا
  

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي أقّر المشروع  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  (المرحلة األولى)

  ؛برنامج األمم المتحدة للبيئة
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  )(رئيسية

  2017% بحلول عام 86,4  الثامن والستون

 

(المرفق جيم،  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  )1المجموعة 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 10.57  2018السنة: 

 

   2018 السنة: األوزون) استنفاد) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالث(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

 10.57    10.57    الهيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

551.4  :2010-2009خط األساس لفترة 
7 

641.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
3 

  األوزون) استنفاداالستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

504.2  موافق عليه بالفعل:
7 

135.2  المتبقي:
0 

 

  المجموع 2020 2019  ) خطة األعمالخامسا(

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
  الصناعية

ة لألوزون (طن من قدرات دإزالة المواد المستنف
  األوزون) استنفاد

52.60 49.35 101.95 

 3,315,770 1,605,000 1,710,770  التمويل (دوالر أمريكي)
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  المجموع  2025  2024  2023  2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  ) بيانات المشروع6(

بموجب حدود االستهالك 
  مونتريالبروتوكول 

 ال ينطبق  179.20  358.50  358.50  358,50  358.50 358.50 496.3 496.3 496.3 496.3 496.3 551.4 551.4  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى لالستهالك 
المسموح به (طن من قدرات 

  األوزون) استنفاد

 ال ينطبق  0.00  10.00  20.00  30.00  40.00 50.00 75.0 75.0 75.0 170.2 265.5 360.8 456,1  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
 المتفق عليه
(دوالر 
  أمريكي)

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

7,713,490  0 807,750 0 0 2,500,000 0 0 0 1,598,850 0 0 859,400  0 0 640,600  14,120,090 

578,512  0 56,453 0 0 175,000 0 0 0 111,920 0 0 60,158  0 0 44,482  1,026,975 

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

0  0 103,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  103,450 

0  0 13,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  13,449 

التمويل 
الذي أقرته 

اللجنة 
   التنفيذية

(دوالر 
  أمريكي)

 11,124,690  0 0 0  0 0 0  0 0 0 2,500,000 0 0 911,200 0  7,713,490  تكاليف المشروع

 823,504  0 0 0  0 0 0  0 0 0 175,000 0 0 69,992 0  578,512  تكاليف الدعم

إجمالي 
التمويل 

المطلوب 
إقراره في 

هذا 
االجتماع 

(دوالر 
  أمريكي)

 1,598,850            1,598,850           تكاليف المشروع

 111,920            111,920           تكاليف الدعم

  
  في االجتماع الرابع والثمانين.الذي سيستعرض مالحظة: االتفاق المعدل 

  
  الموافقة الفردية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
 

الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل  ابوصفهمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، قدم ت ،تركيابالنيابة عن   .1
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة إجمالية قدرها ولى من من المرحلة األثالثة الشريحة ال

لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية دوالرا أمريكيا لتكاليف الدعم  111,920ا، زائد أمريكي ادوالر 1,598,850
وتقرير التحقق من استهالك المواد  ثانيةة اليحويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشر. 1دون سواها

وطلب تمديد  2020و 2019عامي وخطة تنفيذ الشريحة في خالل  2018إلى  2015الهيدروكلوروفلوروكربونية من 
  .2025لغاية ديسمبر/كانون األول  ارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدالمرحلة األولى من 

  
  المقدمة

  
خطة إدارة إزالة المواد ولى من المرحلة األكان من المفترض رفع طلب تمويل الشريحة الثالثة من  .2

. وقد تأخر األمر أصال بسبب المشاكل األمنية وتغير الحكومة 2016في تركيا في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية
واجهت تنفيذ الخطة الوطنية نظرا للمصاعب التي  خدمة التبريدعد بسبب تباطؤ صرف األموال في قطاع بفي ما و

جديدة،  وطنيةزون ووحدة أتعيين  تطالهم الخطة. ومع أنّه تمّ  أصحاب المصلحة الذينر من وافالتقنيين والعدد ال لتأهيل
  مرضية.مرحلة لم تبلغ  خدمة التبريداألنشطة في قطاع إالّ أّن 

ألن تنفيذ  2020تركيا، فضال عن طلب تمويل الشريحة، طلبا لتمديد المرحلة األولى إلى عام  تقدّموعليه،  .3
ز شبكة االسترداد وإعادة التدوير المرحلة، وال سيما تعزي تلك في خدمة التبريدقطاع األنشطة المخطط لها في 

  واالستصالح، يستدعي مزيدا من الوقت.

 األنشطة االستثمارية الملحوظة في المرحلة األولى، وحيث أنّه سبق لتركيا واعتمدتحيث أنّه أنجزت كل  .4
 ،في المائة من خط األساس 98بنسبة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخفّضت استهالك مجموعة شاملة من األنظمة و

وحيث أنّه لم يتّم تنفيذ  ،2025بحلول عام  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوحيث أنّه من المتوقع أن تتّم اإلزالة التامة ل
وتوزيعها وتفعيل البرنامج قد يستغرق أكثر من  ير واالستصالح وأن ابتياع المعداتاالسترداد وإعادة التدوبرنامج 

لغاية  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةامين، وافقت تركيا على اقتراح األمانة بتمديد المرحلة األولى من خطة إزالة ع
. ونظرا لكثرة األنشطة المتبقية والعدد لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن أجل تحقيق اإلزالة التامة ل 2025عام 

  طة، فإن التمديد لعام إضافي واحد لن يكون كافيا.الوافر من أصحاب المصلحة الذين تطالهم الخ

تمويل الشريحة الثالثة مصحوبا بطلب لتمديد المرحلة ألمانة إلى اللجنة التنفيذية طلب لهذه األسباب ترفع ا .5
  .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن أجل إنجاز اإلزالة التامة ل 2025األولى لعام 

  روكلوروفلوروكربونيةاإلفادة عن استهالك المواد الهيد

في ية الهيدروكلوروفلوروكربونواد مالطن من قدرات استنفاد األوزون من  10.57عن استهالك تركيا أفادت   .6
. لالمتثالئة دون خّط أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد االمفي  98.1 أي بنسبة 2018عام 

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

  )7 المقّدمة عمال بالمادة 2018 – 2014ية في تركيا (بيانات الفترة اد الهيدروكلوروفلوروكربونوم. استهالك ال1الجدول 
  *خط األساس  2018  2017  2016  2015  2014  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  8,007.00  192.09  333.24  490.00  326.36  2,251.27  المتريةباألطنان 
  551.48  10.57  18.33  26.95  17.95  123.82  من قدرات استنفاد األوزونباألطنان 

ب 141-والهيدروكلوروفلوروكربون 22-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تشمل كل من الهيدروكلوروفلوروكربونستهالك بيانات خط األساس ال* 
-الهيدروكلوروفلوروكربون ، مع العلم أّن تركيا لم تستهلك إال124-والهيدروكلوروفلوروكربون 123-لوروكربونب والهيدروكلوروف142-والهيدروكلوروفلوروكربون

  .2018و 2014بين عامي  22

                                                 
  .2019ول أكتوبر/تشرين األ 4والحضرنة التركية لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في وجهته وزارة البيئة  وفقا لما جاء في خطاب 1
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 بفضل تنفيذ أنشطة المرحلة األولى في تركيا بشكل ملموس يةتراجع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون .7

والتي اشتملت على اإلزالة التدريجية للمواد  يةمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
ورغاوي طن من قدرات استنفاد األوزون)  219.8( نالبولي وريثارغاوي في تصنيع الهيدروكلوروفلوروكربونية 

واإلزالة التدريجية طن من قدرات استنفاد األوزون)  194.7( بالضغط ةمسحوبال بوليسترينال
اعدة من الصندوق في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء من دون أي مس 22-لهيدروكلوروفلوروكربونل

بدءا من  في البوليوالت سابقة الخلطسائب أو ال ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونوحظر استيراد  المتعدد األطراف،
في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء التي تباع  22-لهيدروكلوروفلوروكربون، وحظر ا2013يناير/كانون الثاني  1

والحصص في ترخيص اللنظام  ، فضال عن التنفيذ الفعال2015اني يناير/كانون الث 1سواق المحلية بدءا من في األ
  .خدمة التبريدأنشطة في قطاع ن غيرها ماالستيراد والتصدير والحصص وعمليات 

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تقرير عن تنفيذ البرنامج بيانات عن استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التركيا بلّغت  .8
  من بروتوكول مونتريال.  7وهي متماشية مع البيانات المبلغ عنها عمال بالمادة  2018عام في القطري 

  التحقق تقارير

خيص والحصص الستيراد المواد لترلفعال ذ نظام يتنفتركيا تواصل رير التحقق أن اتق تأّكد .9
 20152للفترة بين عامي الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأّن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الحد األقصى لالستهالك المسموح نتريال وأنّه دون من بروتوكول مو 7هو على النحو المبلغ عنه عمال بالمادة  2018و
  الوارد في االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. به 

  نيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوثانية من خطة إدارة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

  اإلطار القانوني
 

التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك توحيد وضعت تركيا مجموعة من األنظمة دعما لإلزالة  .10
حصر في االتحاد األوروبي و ةالرموز الجمركية للمواد المستنفدة لألوزون والخالئط التي تحتوي عليها مع تلك المعتمد

كييف في أغراض الخدمة والتصنيع المحلي ألجهزة ت على االستخدامات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد 
، أصدرت تركيا الئحة لتنظيم الغازات 2018. في يناير/كانون الثاني 5الهواء التي تصدّر إلى البلدان المشمولة في المادة 

 .ةسوق األوروبيالمع مقتضيات  ى متماشيةخرفهي األ 2017ة منذ عام التقنيين الساري أّما خطة تأهيل. 3المفلورة

 تأهيلوتشمل اعتماد الشركات و خدمة التبريدويجري العمل على وضع تدابير تنظيمية أخرى في قطاع  .11
ألشخاص الذين يتناولون المنتجات أو المعدات التي تحتوي على الغازات المفلورة فضال عن تدابير أخرى خاصة ا

ويدرس موضوع  استصالحها والتخلص منها.فلورة وإعادة تدويرها وباسترداد المواد المستنفد لألوزون والغازات الم
  خيص وحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار األنشطة التمكينية.نظام ترإصدار 

  قطاع التصنيع
 

مسحوبة الرين بوليستالرغاوي والبولي وريثان رغاوي ت الشركات التسع المشمولة بمشروع جامع لأكمل   .12
مصانع المشروع الرامي إلى تحويل  في المرحلة األولى عملية التحول إلى المواد البديلة. كما أنجز والمعتمد بالضغط

                                                 
ستنفاد األوزون اطن من قدرات  32.53من بروتوكول مونتريال، هو  7، عمال بالمادة 2015بيّنت عملية التحقق أن االستهالك المبلغ عنه في عام   2

الطن المتري بوضحت وحدة األوزون الوطنية أن السبب في اختالف األرقام سببه سوء قيد كميات مصدّرة طن كما ورد في التقرير. وقد  17.95وليس 
  عوضا عن قيدها بالكيلوغرام وأن أمانة األوزون هي حاليا في صدد تصحيح القيد.

ى أحكام تراعي مضمون الغازات المفلورة تشتمل عل . وتتّم حاليا صياغة أنظمة شاملة إلدارة842/2006باالستناد إلى الالئحة التنظيمية األوروبية   3
  تعديل كيغالي.
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الفنية لتوريد خالئط البوليوالت المناسبة غير القائمة على المواد  ةوتوفير المساعد توليف المواد األولية
(أي الشركات الصغيرة  الالحقون ونلمعمستالتطبيقات التي يستعملها المن  مجموعةفي  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ، لمحة عن المشاريع المنجزة في قطاع التصنيع.2والمتوسطة الحجم). في الجدول 

 المسحوبة بالضغطرغاوي البوليسترين والبولي وريثان اوي لمحة عن تحول شركات تصنيع رغ-2الجدول 

  الشركات
  البدائل المعتمدة  قدرات استنفاد األوزون)طن من  اإلزالة التدريجية (  التمويل (دوالر أمريكي)

  المصروف  المعتمد
-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ب141
-الهيدروكلوروفلوروكربون

  *22/ب142
  

  )4وريثان (البولي رغاوي 

7,713,490  7,419,768  

  بنتان-إن  0.0  99.0

  )5الرغاوي المسحوبة بالضغط (

-هيدروفلوروكربون  114.2  0.0
ميثوكسي االيثان أ/ثاني 152

)4(  
  )1ثاني أكسيد الكربون (

  الشركات غير المؤهلة
-هيدروفلوروكربون  80.5  0.0  0  0

أ/ثاني ميثوكسي 152
  االيثان، هيدروفلوروأوليفين

) 5( مصانع توليف المواد األولية
) 204(والمستعملون الالحقون 

**  

فورمات الميثيل، ميثيالل،   0.0  120.8  1,147,689  1,184,000
هيدروكربون، ماء، مواد 

الهيدروفلوروأوليفين ومواد 
محدودة من 

الهيدروفلوروكربون 
  لتطبيقات معينة***

    194,7  219.8  8,567,457  8,897,490  المجموع
  .22-في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون 38ب و142-في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون 62* بمعدل نسبة  

شركة  460بـ  ركات اإلضافية من المستعملين الالحقين. ويقدر عدد الشةخاصعلى نفقتهما التمويل ين للا توليف المواد األولية غير مؤهلمصنعفي المشروع  شارك **
  مستفيدة من المشروع.

  .*** رغاوي الرش في األغلب

  
  خدمة التبريدقطاع 

 
من مدارس  25. وقد قامت ةالتقنيين الجديدخطة تأهيل ركزت األنشطة المعتمدة في المرحلة الثانية على إنفاذ  .13

. وتلقى كل مركز عدّة للتدريب خطة التأهيلتقني في العام الواحد في إطار  400التأهيل المهني العامة بتدريب ما يعادل 
  وحدات استرداد.وتحتوي على أدوات 

تبريد في قاعدة بيانات وحدة األوزون الوطنية. كما أّن ال مؤهل لخدمةتقني  2,071، تّم قيد 2019ومنذ عام  .14
التصنيع،  . وبالتعاون مع مؤسساتتأهيلهمعلى مناولة الغازات المفلورة و تقني 1,603ية التبريد قامت بتدريب جمع

وقامت بتحديث منهج التبريد في خمس مقاطعات.  خدمةل تقني 221لـ نظمت وحدة األوزون الوطنية دورات تدريبية 
 اإلزاميتأهيال بعد استشارة معاهد التدريب وجمعيات قطاع التبريد. سيفرض المنهج الجديد التبريد  تقنيي خدمةتدريب 

من التدريب على مناولة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويتضمن  كجزءلمناولة المواد الهيدروفلوروكربونية 
  .ةمقتضيات السوق األوروبيبما يتماشى مع وحدات خاصة بغازات التبريد القابلة لالشتعال 

أسلوب التبريد التسلسلي القائم على ثاني أكسيد التدليلية: تحويل غرفة باردة إلى تشمل المشاريع  .15
-R-448A/Rبأجهزة قائمة على  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستعاضة عن أجهزة قائمة على و؛ الكربون/األمونيا

-ينهيدروفلوروأوليفإلى ال 22-الهيدروكلوروفلوروكربونتحويل جهاز تبريد مباني من و؛ سوبرماركتفي  290
1233dz وعلى البدائل ذات  22-لهيدروكلوروفلوروكربونفي مصنع للدولة؛ وأنشطة التوعية على اإلزالة التدريجية ل
القديمة والجديدة  ى مقارنة الستهالك الطاقة لألجهزة. وتشتمل أيضا علالمتوفرة خفضةالمن االحترار العالمي إمكانية

بريد عن طريق جمعية وطنية من قطاع التالمشاريع تنفذ و  وجوانب السالمة الخاصة بغازات التبريد القابلة لالشتعال.
أن تنجز بحلول ديسمبر/كانون األول  المتوقعتها في السوق المحلية؛ ومن ية وقدراتها وخبروباالعتماد على معارفها التقن

. 73/34و 72/17إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال تتّم تماشيا مع المقررين تحّول محتملة لل. كما أّن أي عملية 2019
  سيرد تحليل مفصل للنتائج في التقرير النهائي الذي يعمم بعد استكمال المشروع.
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  المشروع و رصد وحدة تنفيذ 
 

دوالر  210,000 أقرّ في تركيا وقد المشروع و رصد تنفيذ  لوحدةدوالر أمريكي  500,000مبلغ  رصد .16
دوالر أمريكي فسيصرف في الشرائح الثالثة إلى  290,000 المتمثل بـ رصيدالا أمريكي للشريحتين األوليين؛ أمّ 

و رصد وحدة تنفيذ واألنشطة التي نفذتها  والثانيةتوزيع األموال المقررة للشريحتين األولى   3يقدم الجدول الخامسة. و
  لكل مشروع. خصصلغ المالمبكذلك و المشروع 

  المشروع و رصد وحدة تنفيذ األموال المصروفة على -3الجدول 
  األموال المصروفة (دوالر أمريكي)  األنشطة

أنشطة خطة إدارة إزالة االستعانة على األمد القصير باستشاريين فنيين وطنيين للمساعدة على تنفيذ 
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

40,000  

والمستعملين  رة دولية للمساعدة على تدريب العاملين في مصانع توليف المواد األولية االستعانة بخب
  الالحقين

37,000  

  *0  في مدن عدةالعمل تدليل وورش الزيارات إلى مواقع 
  20,000  تقارير التحقق

  97,000  المجموع
  .2019دوالر أمريكي ومن المتوقع صرفه بحلول نهاية عام  24,000مبلغ  خصص* 
  

  مستوى صرف األموال
  

دوالرا أمريكيا أقر لتاريخه، صرف  11,124,690، ومن أصل 2019بتاريخ أكتوبر/تشرين األول  .17
 103,450صناعية وللتنمية الدوالرا أمريكيا على منظمة األمم المتحدة  9,881,460دوالرا أمريكيا (أي  9,984,910

دوالرا  1,139,780. أّما الرصيد، أي 4برنامج األمم المتحدة للبيئة) على النحو الوارد في الجدول دوالرا أمريكيا على 
  .2021و 2020أمريكيا، فيصرف في عامي 

  وكربونية في تركيا (دوالر أمريكي)التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور-4الجدول 
منظمة األمم المتحدة للتنمية   

  والصناعية
برنامج األمم المتحدة 

  للبيئة
نسبة الصرف   المجموع

(%)  
لرغاوي  المشروع الجامع

 وريثان والرغاويالبولي 
  المسحوبة بالضغط

  7,713,490  0  7,713,490  مقررال
96  

  7,419,768  0  7,419,768  المصروف

  الشريحة األولى
  911,200  103,450  807,750  مقررال

99  
  905,675  103,450  802,225  المصروف

  الشريحة الثانية
  2,500,000  0  2,500,000  مقررال

66  
  1,659,467  0  1,659,467  المصروف

  المجموع
  11,124,690  103,450  11,021,240  مقررال

90  
  *9,984,910  103,450  9,881,460  المصروف

وإن كان من أرصدة متبقية  2019في ديسمبر/كانون األول تّم المسحوبة بالضغط سي وريثان والرغاويالبولي لمشروع االستثماري الخاص برغاوي اإلنجاز المالي ل * إن
سيعاد إلى الصندوق عند  توليف المواد األوليةمصانع دوالرا أمريكيا من مشروع  36,311إّن رصيدا مقدرا بـ . 2020 عام فتعاد إلى الصندوق في االجتماع األول من

  استكمال الشرائح المتصلة به على الصعيد المالي.
  

 خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2019ول إّن األنشطة التالية، التي تنفذها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بين ديسمبر/كانون األ .18
 :خدمة التبريد، ستركز على قطاع 2020وديسمبر/كانون األول 

م أهيلهإضافي وت تقني 800مدربا إضافيا وتدريب  50ب مع تدري خطة تأهيل التقنيينمواصلة تعزيز   )أ(
ستعمال المواد الومشاغل الخدمة المرخص لها دة بيانات التقنيين المؤهلين قاعبصورة مستمرة وتحيين 

 دوالر أمريكي)؛ 251,800(للتوعية الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنظيم أربع ورش عمل إضافية 
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المنخفضة  االحترار العالمي غازات التبريد ذات إمكانيةتنفيذ المشاريع التدليلية للترويج ل مواصلةو  )ب(
ت قائمة على تحويل/استبدال معدال ن إضافيتينواختبارها، بما في ذلك إنجاز عملتي

 دوالر أمريكي)؛ 90,000وبرنامج للتوعية على استخدام البدائل ( 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

وتعزيز شبكة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح، بما في ذلك تحديث ثالثة مراكز ومختبرات   )ج(
دوالرا  1,157,050ومعدات االسترداد واألسطوانات واألدوات الخاصة بها (استصالح إضافية 

 أمريكيا)؛

تقارير التفتيش الميداني والتحقق المستقل من استهالك المواد : المشروعو رصد وحدة تنفيذ وتفعيل   )د(
دوالر أمريكي، بما فيه االستعانة باستشاريين وطنيين  100,000الهيدروكلوروفلوروكربونية (

التدوير واالستصالح على مدى دوالر أمريكي) واالستعانة بخبير فني لالسترداد وإعادة  24,000(
دوالر أمريكي) واجتماعات  11,000( أنشطةدوالر أمريكي) وورش عمل و 42,000ثالثة أعوام (

   دوالر أمريكي). 16,000دوالر أمريكي) وتقارير التحقق ( 7,000ة (مع أصحاب المصلح

من االتفاق  14رد في الفقرة ، كما و2018لديسمبر/كانون األول  أصال قد حدد تاريخ إنجاز المرحلة األولى .19
لذلك يتضمن طلب تمويل الشريحة الثالثة طلبا آخر لتمديد المرحلة األولى من خطة  المبرم بين تركيا واللجنة التنفيذية.

 إلتاحة فرصة صرف آخر 2020إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية شهر ديسمبر/كانون األول 
أعاله ولم تنفذ إلى اآلن. وكان هذا الطلب قدّم إلى ذكرت  خدمة التبريدا من أنشطة في قطاع شريحتين وما يتصل بهم

طلب حتى يتّم تداوله في أثناء استعراض االجتماع الثالث والثمانين إنما اقترحت األمانة تأجيله إلى هذا االجتماع 
   ل الشريحة الثالثة.يتمو

  تعليقات األمانة وتوصيتها
  التعليقات

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة  ثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

  
  اإلطار القانوني

 
بمئتي طن  2020و 2019حدّدت تركيا كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن استيرادها لعامي  .20

طن من قدرات استنفاد األوزون) على التوالي أي  5.5متري (طن ماءة طنا من قدرات استنفاد األوزون) و 11متري (
  بما هو دون أهداف الرقابة التي وضعها بروتوكول مونتريال.

لتصنيع منتجات يتّم تصديرها  22-الهيدروكلوروفلوروكربونومع أّن تركيا تسمح استيراد كميات صغيرة من  .21
لهذا الغرض في خالل  22-، لم يقدّم أي طلب الستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون5في المادة  مشمولةإلى بلدان أخرى 

  العامين المنصرمين.

  خدمة التبريدقطاع 
 

إمكانية االحترار والمشاريع التدليلية على البدائل ذات  خطة تأهيل التقنيينأحرز تقدم ملموس في وضع وتنفيذ  .22
. إنما لم يسجل برنامج االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح التقدم خدمة التبريدوأنظمة إدارة قطاع  ةالعالمي المنخفض

 عينه الذي حققته األنشطة األخرى في القطاع.

متداخلة إلى حدّ أنّه يصعب  خدمة التبريدوشرحت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أّن مكونات قطاع  .23
، ال بدّ من تقنيين فاعلة ستصالحالتدوير واالسترداد وإعادة الشبكة ا ها البعض. لتصبحنفيذها بمعزل عن بعضت

تنظيم الغازات المفلورة. الئحة الجديدة وأهيل يديرون مؤسساتهم بما يتماشى مع خطة الت مؤهلين مشاغل خدمة ومسؤولي
  لهذه األسباب أعطيت األولية لهذه األنشطة.
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أّن استرداد المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول  حيث وردا التنظيمي وحيّنت تركيا سياستها وإطاره .24
مونتريال من أجهزة التبريد والتجميد المنزيلية وتكييف الهواء ومعدات التبريد والمضخات الحرارية والمعدات المحتوية 

تسليم المواد  الزاميبات إ. كما أنّه المؤهلينعلى يد التقنيين إّال تّم يال على المذيبات وأجهزة إطفاء الحرائق والحماية منها 
  الخاضعة للرقابة المستردة من المنتجات والمعدات إلى مرافق االستصالح.

في خالل تنفيذ أنشطة الشريحة الثالثة، ستسعى وحدة األوزون الوطنية إلى تعزيز برنامج االسترداد وإعادة  .25
ات لنقل مركزي استصالح إلى شركات تتناول النفايات من التدوير واالستصالح. وهي أيضا في صدد إبرام اتفاق

المعدات اإللكترونية والكهربائية ودمج عمليات االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح في خطة إدارة النفايات من 
رك لتحديث إطارها النظامي من أجل كفالة استدامة األنشطة وتسهيل التمويل المشتفي المعدات اإللكترونية والكهربائية و

  .2020دارة النفايات في عام مستحدثة إلمراكز االستصالح. ومن المتوقع أن تصدر أنظمة 

لتدوير واالستصالح االسترداد وإعادة ا تعتبر األمانة أّن النهج المعتمد يتخطى مجرد عملية ابتياع معدات .26
أن من شأنه نظامي إلدارة النفايات، األمر الذي يأخذ في عين االعتبار البنى األساسية القائمة واإلطار ال وتوزيعها ألنه

يكفل استدامة عمليات االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح. إّن تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 ث شبكة االسترداد وإعادة التدويرمن الوقت حتى تحدّ يمنح تركيا متسعا  2025لى عام الهيدروكلوروفلوروكربونية إ

  .وتفعّلهاواالستصالح واألنظمة ذات الصلة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتعديل اتفاق 

خطة إدارة إشارة إلى تمديد المرحلة األولى من حتى يتضمن االتفاق المبرم بين تركيا واللجنة التنفيذية  عدّل .27
عوضا عن  2019االتفاق أّن تمويل الشريحة الثالثة يتّم في عام إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويبيّن نص 

، فقد قّسمت إلى شريحتين تموالن في 2017تمويلها في عام  حة الرابعة، والتي كان من المفترض. أّما الشري2016عام 
. على االتفاق ول التعديالت المقترحةترد في الملحق األو على التوالي، عمال بالسياسة المعتمدة. 2025و 2022عام 

  ويرفق نص االتفاق المعدّل بالكامل إلى التقرير النهائي عن االجتماع الرابع والثمانين.

 استدامة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

عملية تحويل قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف تركيا أنّه بعد أن استكملت بالتقدير أخذت األمانة علما مع  .28
بفرض حظر على تصنيع منتجات تقوم على المواد المستنفدة لألوزون لتباع على لى التقنيات البديلة، قامت لهواء إا

. فضال عن ذلك، ودعما الستدامة إزالة المواد 2015يناير/كانون الثاني  1األسواق المحلية بدءا من 
 ومن أجل السهر على أال تقوم الشركات باستيراد المواد البولي وريثانالهيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع رغاوي 

وال باستخدامها، فرضت تركيا مراقبة  سابقة الخلط في البوليوالتالموجودة ة أو الهيدروكلوروفلوروكربونية السائب
  شطة التوعية.استيراد البوليوالت على صعيد الجمارك. كما تتعاون الجمعيات الصناعية تعاونا وثيقا مع الوزارة وتقوم بأن

 الخالصة

مقارنة مع خط األساس في الماءة  98.1بنسبة تركيا استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خفضت .29
خيص والحصص الستيراد المواد عل للترتقارير التحقق وجود نظام فا تالمحدد الستهالك. وقد أثبت

تثال. كما اعتمدت تركيا رزمة متينة من األنظمة دعما الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها من شأنه أن يكفل االم
شملت ما يزيد  والتي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستكملت كل المشاريع االستثمارية للمرحلة األولى

وأزالت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع  مصنع توليف المواد األوليةشركة تصنيع رغاوي و 200على 
تقنيا  1,631وتدريب  خطة تأهيل التقنيينعلى وضع وتفعيل  خدمة التبريدلتصنيع. واشتملت األنشطة المنفذة في قطاع ا

وتنفيذ مشاريع تدليلية على التقنيات البديلة ذات إمكانية االحترار  التبريدالخاصة بقطاع وتحديث مناهج التدريب  وتأهيلهم
. ونظرا للتقدم المحرز في المائة من المبلغ المقرر 90رف . وبلغت نسبة الصالتنفيذقيد ما زالت والتي العالمي المنخفضة 

ة إزالة المواد إدارنحو تحقيق اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن تمديد المرحلة األولى من خطة 
  .خدمة التبريديتيح الوقت الكافي إلكمال األنشطة القائمة في قطاع  2025عام  لغايةالهيدروكلوروفلوروكربونية 
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 التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .30

أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )أ(
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا؛

أن توافق على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق و  )ب(
على شرط عدم ، 2025يناير/كانون الثاني  1اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 ؛الموافقة على أّي تمديد إضافي

ن من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من كمية طن من قدرات استنفاد األوزو 137.06أن تحسم و  )ج(
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستهلكة المؤهلة للتمويل؛

حيّنت االتفاق المبرم بين تركيا واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في المرفق أن تأخذ علما بأن األمانة و  )د(
ألف، لإلشارة إلى تمديد المرحلة -2تفاق والتذييل األول من هذه المذكرة، ال سيما الفقرة األولى من اال

التي  16األولى وإكمال اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضال عن إضافة الفقرة 
 يلحظ فيها أن االتفاق المحيّن يحّل محّل ذاك الذي أبرم في االجتماع الثامن والستين؛

وأن توافق على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (هـ) 
بقيمة  2020و 2019في خالل عامي  الشريحة تنفيذفي تركيا وخطة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

كالة المنفذة أي منظمة تكاليف دعم الودوالرا أمريكيا ل 111,920دوالرا أمريكيا زائد  1,598,850
األمم المتحدة للتنمية الصناعية، مع العلم أنّه إذا اختارت تركيا أن تقوم بإعادة تهيئة أجهزة التبريد 
وتكييف الهواء المصممة أصال للتشغيل بمواد غير قابلة لالشتعال حتى تستهلك غازات التبريد السامة 

تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر نها إفعادة التهيئة هذه، والقابلة لالشتعال وأن تقدّم الخدمة التالية إل
المتصلة بخيارها هذا على أن تتّم هذه العملية وفقا للمعاير واألساليب ذات الصلة.  
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األول المرفق  

  

ذ بين جمهورية تركيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيـــ حيّنلتعديل الذي يضّمن االتفاق المنص ا
  بروتوكـول مونتريال من أجل خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  (ترد التعديالت في الخط العريض لتسهيل القراءة)
  

واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخدام  هم الذي توصلت إليه كّل من جمهورية تركياايجسد هذا االتفاق التف .1
بغية تحقيق اإلزالة ) ألف ("المواد"-1تذييل الخاضع للرقابة من المواد المستنفدة لألوزون كما هو وارد في ال

 متثل لجداول بروتوكول مونتريال.بما ي 2025يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  100التامة بنسبة 
  

ها الثامن جتماعة تركيا واللجنة التنفيذية في اهذا االتفاق المحيّن محّل االتفاق المبرم بين جمهوري يحلّ   .16
  .والستين
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  ألف: األهداف والتمويل-2 تذييلال
  المجموع  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  التفاصيل  السطر

جدول التخفيض   1.1
لمواد الخاص 

المجموعة األولى 
من المرفق جيم 

بروتوكول ل
مونتريال (طن من 

قدرات استنفاد 
  األوزون)

  ال ينطبق  179.20 358.50 358.50 358.50358.50  358.50  496.26  496.26  496.26  496.26  496.26  551.40  551.40  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق

لحد األقصى ا  2.1
لالستهالك 
لمواد  المسموح به

المجموعة األولى 
من المرفق جيم 

لبروتوكول 
(طن من مونتريال 

قدرات استنفاد 
  األوزون)

  ال ينطبق  0.00  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  74.99  74.99  74.99  170.20  265.50  360.80  456.10  ينطبقال   ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المقرر   1.2
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (يونيدو) 
  (دوالر أمريكي)

7,713,490  0  807,750  0  0  2,500,000  0  0  0  1,598,850  0  0  859,400  0  0  640,600  14,120,090  

تكاليف دعم   2.2
الوكالة الرئيسية 
  (دوالر أمريكي)

578,512  0  56,543  0  0  175,000  0  0    111,920  0  0  60,158  0  0  44,842  1,026,975  

قرر التمويل الم  3.2
للوكالة المنفذة 

المعاونة (اليونب) 
  (دوالر أمريكي)

0  0  103,450  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  103,450  

تكاليف دعم   4.2
ة المنفذالوكالة 

المعاونة (دوالر 
  أمريكي)

0  0  13,449  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13,449  

ويل إجمالي التم  1.3
(دوالر  المقرر

  أمريكي)

7,713,490  0  911,200  0  0  2,500,000  0  0  0  1,598,850  0  0  859,400  0  0  640,600  14,223,540  

إجمالي تكاليف   2.3
الدعم (دوالر 

  أمريكي)

578,512  0  69,992  0  0  175,000  0  0  0  111,920  0  0  60,158  0  0  44,482  1,040,424  

إجمالي التكاليف   3.3
(دوالر  المقررة

  أمريكي)

8,292,002*  0  981,192  0  0  2,675,000  0  0  0  1,710,770  0  0  919,558  0  0  685,442  15,263,964  

  221.60  إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) المقرر 22-دروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من الهي  1.1.4
  74.70  المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
  0  المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون كاستهال  3.1.4
  98.10  إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب المقرر141-يدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من اله  1.2.4
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  99.00  ون)إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزب المتوقع 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
  0.00  للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب المتبقي المؤهل141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك   3.2.4
  0.00  إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) المقررب 142-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.3.4
  120.00  ب المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)142-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
  0.00  ن قدرات استنفاد األوزون)ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن م142-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك  3.3.4
  31.53  إزالتها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) المقررب في البولويالت المستوردة 141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
  0.00  إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)ب في البوليوالت المستوردة المتوقع 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون  2.4.4
  0.00  ب في البوليوالت المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك  3.4.4

  تّم إقراره في اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والستين *
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