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المجموع

754,050. 
56,554. 

754,050. 
56,554. 

600,000. 
45,000. 

154,050. 
11,554. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم 11,554. 
154,050. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم 32,250. 12,750. 0. 

430,000. 170,000. 0. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم 32,250. 12,750. 11,554. 
430,000. 170,000. 154,050. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم 32,250. 12,750. 11,554. 

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

0. 

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

869.7 869.7 328.7 207.2 70. 0. 

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

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Others

0

Methyl Bromide

0

Halons

42.6 27. 15.6

CTC

0

CFC 

0

101. 39.26.1166

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

282  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات

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

اليونيدو خطة  اإلزالة للكلوروفلوروآربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الجمهورية العربية السورية

الوآالة: عنــوان المشـــروع: - أوال

2
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  وصف المشروع

إلى االجتماع بالنيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  -1
 من خطة اإلزالة الوطنية) 2009(طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والختامية  الثامن والخمسين للجنة التنفيذية

 11  554ا ـة قدرهـدة للوآالـ تكاليف مسانداـ زائا أمريكيا دوالر154 050الية قدرها جمة إـ بتكلفبونآرلكلوروفلورول
، وبرنامج التنفيذ 2008 في العام خطة اإلزالة الوطنية  تنفيذشمل الطلب أيضا تقريرا مرحليا عن وي.ا أمريكيادوالر
 .عددة السنوات، وجداول التفاقات مت2008، وتقرير تحقق للعام 2009للعام 

  الخلفية

آانت اللجنة التنفيذية قد وافقت في اجتماعها التاسع واألربعين على خطة اإلزالة الوطنية في سوريا من اجل  -2
ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ . 2010إزالة استهالك الكلوروفلوروآربون بصفة نهائية في البلد بحلول العام 

آما .  دوالرا أمريكيا56 554 دوالرا أمريكيا زائدا تكلفة مساندة للوآالة قدرها 754 050على تمويل إجمالي قدره 
ا ـة قدرهـدة للوآالـة مسانـدا تكلفـزائ  دوالرا أمريكيا430 000دره ـل قـوافقت اللجنة في االجتماع نفسه على تموي

 . دوالرا أمريكيا لتنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية32 250

 التحقق

إلى أن سوريا ال تنتج أو تصدر مواد آلوروفلوروآربونية أو أي مواد أخرى  2008يشير تقرير التحقق للعام  -3
ويبدو أن . 1999 وينفذ نظام الترخيص منذ عام .مستنفدة لألوزون ويتساوى استهالآها مع وارداتها من هذه المواد

لجمارك تقوم فعال بفحص التراخيص، آما يبدو أن نقل البيانات القواعد التنظيمية تشمل مجاال واسعا، بل إن مصلحة ا
قائمة التوافق بين وتضمن التحقق تقييما لمسائل من قبيل . وحدة األوزون الوطنية يتم بصورة طيبةمن الجمارك إلى 

وبيانات  والواردات الفعلية؛ وبيانات المستورد في مقابل بيانات الجمارك، المستوردين الحاصلين على التراخيص
وتم التحقق من قائمة المستوردين المسجلين لدى وحدة األوزون الوطنية ومضاهاتها بالقائمة المطابقة . 7المادة 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون من 166.0تقرير، فقد استورد البلد ل ووفقا ل.الجماركالمتوفرة في 
قدرات استنفاد  طنا من 138.78، و CFC-11زون من  طنا من قدرات استنفاد األو26.48الكلوروفلوروآربون منها 

. R-502 في خليط غازات التبريد CFC-115 من قدرات استنفاد األوزون طنا من 0.77و ، CFC-12 من األوزون
. قدرات استنفاد األوزون طنا من 207.2 المسموح به والبالغ  األقصىالستهالكمن ا% 80 طنا هذه 166.0وتمثل الـ 

 بين حكومة الجمهورية األقصى المسموح به بموجب االتفاق المبرممستوى ال يرا منقل آثستهالك أويعتبر هذا اال
   .العربية السورية واللجنة التنفيذية

 2008التقرير المرحلي لعام 

بما في ذلك تدريب ضباط (التشريع واإلنفاذ : تشمل خطة اإلزالة الوطنية التنفيذ في خمس مجاالت -4
عنصر ة التبريد، عنصر صناعة التبريد، ات الجيدة في مجال التبريد، عنصر االستثمار في خدم، الممارس)الجمارك

 ال تزال ، هذا التقرير المرحليلمذيبات، والتي اآتملت قبيل فترةوباستثناء األنشطة المتعلقة بقطاع ا. إزالة المذيبات
 إلى حد آبير على قطاع الخدمة، 2008ورآزت أنشطة التنفيذ في عام . األنشطة المتعلقة بالمجاالت األخرى مستمرة

 . 2008بينما لم تبدأ األنشطة المتعلقة بصناعة التبريد إال في 

ير وسائل  دورتان لتدريب المدربين في قطاع خدمة التدريب، وتم توف2008آانون األول /نظمت في ديسمبر -5
 آلة استرداد وجهازين للكشف عن 30 وباإلضافة إلى ذلك، تم توفير .التدريب الذآية جنبا إلى جنب مع هاتين الدورتين

. كشف عن غازات التبريدلل ا جهاز12 آلة استرداد و210، بحيث وصل العدد اإلجمالي إلى 2008غازات التبريد في 
 مرآزا لالسترداد 20  و آلة استرداد إضافية80 عن توفير 2009ن عام وأسفر التنفيذ في األشهر الخمسة األولى م

 حلقة عمل عن التكنولوجيات البديلة في قطاع صناعة التبريد، باستعمال أموال 2008ونظمت في . وإعادة التدوير
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لمواقع ات وتم تنفيذ عدد من األنشطة المتعلقة برصد المشروع، من بينها زيار. خصصت في األصل لقطاع الخدمة
 حديثا على جمع البيانات وقواعد البيانات ذات الصلة، والتي تهدف في جانب المشروعات المنتهية وتحسينات أدخلت

 .السابقوتواصلت حملة التوعية منذ فترة إعداد التقرير .  رصد أنشطة االسترداد وإعادة التدويرآبير منها إلى

 193 000 هو 2009آانون الثاني / يناير1عليه حتى ذآر أن الرصيد غير المنفق من التمويل الموافق  -6
آما ذآر أن الرصيد غير المنفق من التمويل  .من التمويل الموافق عليه حتى اآلن% 32دوالر أمريكي، ما يعادل 
من التمويل الموافق عليه حتى % 11 دوالرا أمريكيا، ما يعادل 64 475 هو 2009أيار /الموافق عليه حتى شهر مايو

  .اآلن

 2010 -  2009برنامج التنفيذ للفترة 

 وأنشطة االسترداد وإعادة التدوير لفنيي  توفير التدريب على الممارسات الجيدة2009 في أيضامن المتوقع  -7
 وسوف يتم أيضا االنتهاء من خطة االسترداد وإعادة .مارك، بعد إعداد مدونة للممارسةالتبريد وتدريب ضباط الج

وتخطط .  آلة استرداد320 و  جهازا للكشف عن غازات التبريد20 وقت، يكون قد تم شراءوبحلول ذلك ال، التدوير
ومن المخطط أن يكتمل .  لمواصلة برامج التوعيةوحدة األوزون الوطنية باالشتراك مع وحدة إدارة المشروعات

يف التدريب المتبقي،  آتكال2010 في عام ؛ غير أنه من المتوقع ظهور بعض أوجه اإلنفاق2009معظم األنشطة في 
 .وحملة التوعية العامة، وأنشطة الرصد

  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

االستهالك أظهر التحقق أن الجمهورية العربية السورية لديها نظام مناسب لكفالة بقاء االستهالك أقل من  -8
متثلت الجمهورية العربية السورية تماما وفضال عن التقدم المحرز في التنفيذ، ا. األقصى المسموح به والمتفق عليه

غير أنه يبدو أنه آان بإمكان البلد االستفادة لدرجة أآبر من . 2010بشروط االتفاق ومن المحتمل أن تمتثل لإلزالة في 
 .بأنشطة التنفيذ بانتهاج نهج يتسم بقدر أآبر من التنسيق، آاالنتهاء مثال من إعداد مدونة الممارسة قبل فترات التدري

 التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي -9

في ) الشريحة الثانية(اإلحاطة بالتقرير المرحلي عن الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروآربون   )أ (
 ؛2008 وتقرير التحقق للعام 2008الجمهورية العربية السورية في عام 

 ؛2009لسنوي لعام الموافقة على برنامج التنفيذ ا  )ب (

 في الجمهورية خطة اإلزالة الوطنيةمن ) 2009(الشريحة الثالثة  األمانة بالموافقة الشمولية على آما توصي -10
 :الجدول أدناه في مبين التمويل الالعربية السورية وتكلفة المساندة المرتبطة وذلك بمستوى

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
 )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
 )بالدوالر األمريكي(

  الوآالة المنفذة

خط��ة اإلزال��ة الوطني��ة للكلوروفلوروآرب��ون   )أ(
  )الشريحة الثالثة(

منظمة األمم المتحدة للتنمية   11 554  154 050
  الصتاعية
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