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 الجمهورية العربية السورية: مقترحمشروع 
 

  :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مشروع االقتراح التالي

 اإلزالة 

  يونيدو             ) حة الثانيةالشري(الخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلوروفلوكربون    •
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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الجمهورية العربية السورية
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNIDO CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 45 هالونات: 0 0: CTC 282  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

282 51.7 13.6 115.2 96.5 5. CFC

0 CTC

0 Halons

61.2 45. 16.2 Methyl Bromide

0 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2005 2006 2007 2008 2009 2010

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1,112.3 1,112.3 333.7 333.7 333.7 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

869.7 869.7 328.7 207.2 70. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNIDO              تكاليف المشروع
430,000. 170,000. 154,050.

تكاليف الدعم 32,250. 12,750. 11,554.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 430,000. 170,000. 154,050.

تكاليف الدعم 32,250. 12,750. 11,554.
0. 0.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم 32,250. 0. 0.

430,000.

170,000.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم 12,750.

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

، أحالت يونيدو طلبا للموافقة على الشريحة الثانية        )سوريا(نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية          -1 
 دوالر أمريكي، زائـداً     170 000 في سوريا بمبلغ قيمته      ربونكروفلورومن الخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلو     

وقد شُفع الطلب بتقرير عن تنفيذ الشريحة األولى، والبرنامج         .  دوالرا أمريكيا  12 750الوكالة بمبلغ   تكاليف دعم   
  .2007السنوي لتنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق لعام 

  خلفية

علـى الخطـة الوطنيـة إلزالـة مركبـات          في اجتماعهـا التاسـع واألربعـين         ةوافقت اللجنة التنفيذي     -2
ووافقت . 2010في سوريا بغرض إزالة استهالك هذه المركبات في البلد بالكامل بحلول عام             ربون  الكلوروفلوروك

 554 56 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلـغ  754 050مجموعه اللجنة التنفيذية مبدئيا على تمويل 
ـ . دوالرا أمريكيا دوالرا أمريكيـا زائـدا    430 000دره وفي االجتماع نفسه، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ ق

  .  دوالرا أمريكيا لتنفيذ الشريحة األولى من الخطة الوطنية لإلزالة32 250تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

  تقرير التحقق

يتضمن تقرير التحقق الذي أعده مراجع حسابات مستقل معلومات عن السياسات الحكومية وعمل نظـام                  -3
وبين التقريـر أن    . ات المتعلق بمراقبة استهالك المواد المستنفدة لألوزون في سوريا        الصادر/ ترخيص الواردات   

االتفاق لجهة االمتثال ألهداف بروتوكول مونتريال، فضال عن األهداف  في البلد وفى بالتزاماته المنصوص عليها
الـذي  و،  2007التحقق منه لعام    فقد أتى مستوى االستهالك الذي تم       . المتعلقة باستهالك المواد المستنفدة لألوزون    

 طنا من األطنان المعادلة لطاقة استنفاد       46.8لطاقة استنفاد األوزون، أقل بمعدل       من األطنان المعادلة     281.9بلغ  
  .2007األوزون من الحد األقصى المسموح به وفق ما هو منصوص عليه في االتفاق لعام 

    2007التقرير المرحلي لعام 

وقد تمثل في تحديد هوية من تبقى .  بقطاع المذيبات2007لرئيسي الذي تم إنجازه في عام يتصل النشاط ا     -4
وقـد تناولـت   . من المستعملين النهائيين في قطاع المذيبات عن طريق المسح الذي أجرته وحدة األوزون الوطنية           

 طنا مـن األطنـان      17 والبالغ   ورشتا عمل متعلقتان بنقل التكنولوجيا هذا االستهالك المتبقي في القطاع المذكور،          
  . من إزالته بنجاحاالمعادلة لطاقة استنفاد األوزون، وتمكنت

وشملت أنشطة قطاع التبريد تقديم العطاءات الدولية وإسداء العقود ألغراض معدات االسـترداد وإعـادة                  -5
وسوف توزع أدوات   . مستفيدين توفير المعدات لل   2007 يتسّن في عام     مول. التكرير وأدوات الصيانة لفنيي التبريد    

  .2008الصيانة أثناء ورش العمل المتعلقة بفنيي التبريد المقرر عقدها في الربع الرابع من عام 

وقد تم تحـت إشـراف وحـدة األوزون         . وقد استمر خالل الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذ حملة التوعية           -6
حدة األوزون الوطنية بصورة مستمرة بعملية رصد المشاريع       وقد اضطلعت و   .الوطنية إنشاء وحدة إدارة المشاريع    

 فـي المئـة مـن مجمـوع         60مثل زهـاء    ي دوالر أمريكي    260 000وفي المجموع، تم صرف مبلغ      . الجارية
 .المخصصات التي تم الموافقة عليها في إطار الشريحة األولى
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 2009 - 2008برنامج التنفيذ للفترة 

 تم إدراج عدد من األنشـطة يشـمل حملـة توعيـة             ،2009 –2008تنفيذ للفترة   في ما يتعلق ببرنامج ال       -7
تستهدف القطاعات الصناعية والجمهور، وبرامج تدريبية إضافية لفنيي التبريد وموظفي الجمارك، وتوسيع خطـة             

  .تفتيش المشاريع الجارية / صد، وراالسترداد وإعادة التكرير من خالل تسليم المعدات والمتابعة
  

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  يمكن أن ُيعـزى      2007 و 2006أشار تقرير التحقق إلى أن تدني مستوى االستهالك الوطني بين عامي               -8
إلى ثالثة أسباب مختلفة تتمثل في عمليات التخفيض الجارية من خالل المشاريع التي مولها الصـندوق المتعـدد                  

الة، ثم األنشطة التي تم االضطالع بها في إطار هذه الخطة، وأخيرا عمليـات              األطراف قبل الخطة الوطنية لإلز    
. التخفيض التي جرت من خالل قوى السوق، وهي قد تشمل تحويل المؤسسات غير المؤهلـة ومـا إلـى ذلـك                    

وألغراض إدارة المشاريع وتوزيع الموارد توزيعا مالئما، من األهمية بمكان فهم مدى مسـاهمة هـذه األسـباب     
أوجه عدم االتفاق في عمليات اإلبالغ ذات الصلة مما حداها والحظت األمانة . لمختلفة فعليا في عمليات التخفيضا

ر وقامت يونيدو لدى توظيفها لهـذه األمـو       . إلى عدم األخذ بالعديد من نتائج تنفيذ المشاريع السابقة وقوى السوق          
  .بالتصدي لبعض أوجه عدم االتساق

تنفيذ برنامج االسترداد وإعادة التكرير في إطار الخطة الوطنية لإلزالـة، واستوضـحت             وناقشت األمانة      -9
وقبل . مسألة تنسيق هذه األنشطة مع األنشطة التي سبق االضطالع بها في البلد في إطار خطة إدارة مواد التبريد                 

د بما أسـفر عـن وضـع خطـة     الموافقة على الخطة الوطنية لإلزالة تم  في سوريا تنفيذ خطة إدارة مواد التبري            
وينص االتفاق المعقود بين اللجنة التنفيذيـة والحكومـة         .  مدن كبرى  6السترداد مواد التبريد وإعادة تكريرها في       

، على أن برنامج االسترداد وإعادة التكرير لقطاع صـيانة التبريـد يسـتلزم إجـراء                )ب (8السورية، في مادته    
سليمها ووضع تقديرات سليمة بشأن الكميات اإلضافية من الطلـب علـى            استعراض الستخدام المعدات التي تم ت     

  .معدات االسترداد وإعادة التكرير قبل شراء هذه المعدات وتوزيعها

 الذي قدمته وحدة األوزون الوطنية إلى األمانة معلومات         2007وال يتضمن تقرير البرنامج القطري لعام         -10
ر المعمول بها حاليا أو عدد مواد التبريد التي تـم اسـتردادها أو إعـادة                عن عدد آالت االسترداد وإعادة التكري     

نيدو إدراج تدابير لتحسين وظائف الرصد الخاصـة         أيضا إلى يو   األمانةوقد طلبت   . تكريرها أو إعادة استخدامها   
ـ       2009 – 2008بوحدة األوزون الوطنية في خطة العمل للفترة         راءات  وتضمين تقارير التحقق المسـتقبلية وإج

وأكدت يونيدو أن األموال المخصصة لبرنامج االسترداد وإعادة التكرير لم تستغل حتـى             . التحقق من هذه التدابير   
وأشير أيضا إلى أن تطوير برنامج االسترداد وإعادة التكرير في المستقبل سوف يسـتند              . اآلن إال استغالال جزئيا   

لمشاريع حاليا بإرساء النظام الكامل للرصد واإلبالغ، بما يشـمل          وتقوم وحدة إدارة ا   . إلى تحليل النتائج المحرزة   
  . جمع البيانات المتعلقة بمواد التبريد المستعادة والمعاد استخدامها

، وأوصت بـإدراج هـذه       تقرير التحقق  إضفاؤها على وأطلعت األمانة يونيدو على التحسينات التي يمكن           -11
  .ت، في عملية التحقق المستقبليةالتحسينات حسب األصول، من خالل تعديال
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  التوصية

توصي أمانة الصندوق على الشريحة الثانية للخطة الوطنية لإلزالة بما يرتبط بها من تكاليف دعم وفـق                    -12
 حكومة سورية ويونيدو أن تكفال، تمشيا مـع شـروط           مستوى التمويل المشار إليه أدناه، مع إضافة بند يطلب إلى         

ملية التحقق المستقبلية رصد البلد ألنشطته في إطار االتفاق من خالل مؤسسـات الرصـد               االتفاق، أن تتضمن ع   
  .  ألف من االتفاق– 5المحددة في التذييل 

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
بدوالرات الواليات (

  )المتحدة

  تكاليف الدعم
بدوالرات الواليات (

  )المتحدة

  الوكالة المنفذة

ـ     )أ( ة مركبـات   الخطة الوطنية إلزال
ــون  ــريحة الكلوروفلوروكرب الش

  الثانية

  يونيدو  12 750  170 000

  

- - - - -   
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