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  تركيا مقترح مشروع:
 
 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:    

  اإلزالة

المرحلة األولى، ( يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة   •
  )الثانيةالشريحة 

 ويونيب يونيدو
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   تركيا
  تدبير الرقابة  ي تمت الموافقة فيهذاالجتماع ال  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  2017في المائة بحلول عام  86.4  الثامن والستون  يونيدو (الرئيسية) ويونيب  (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 123.82  2014السنة:   جيم) المرفق(المجموعة األولى من  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2013 ة:السن  قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  والتاأليروس  ةكيميائيالمادة ال
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123- الھيدروكلوروفلوروكربون

           124- الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 124.4    113.0 11.4     22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 641.33  المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة  551.5  :2010-2009األساس لفترة  خط

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 135.20  المتبقي: 504.27  موافق عليه بالفعل:ال

 

 المجموع 2017 2016 2015  ) خطة األعمالخامسا(

 184.2 49.4 52.6 82.3  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  يونيدو

 5,990,770 1,605,000 1,710,770 2,675,000  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2010  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال

 غير متاحة 496.3 496.3 496.3 551.4 551.4 غير متاحة غير متاحة

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

 غير متاح 75.0 170.2 265.5 360.8 456.1 غير متاح غير متاح

التمويل 
 المتفق
عليه 

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   يونيدو
  المشروع

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

تكاليف 
  الدعم

578,512 56,543 0 0 175,000 111,920 105,000 1,026,975 

تكاليف   يونيب
  المشروع

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

تكاليف 
  الدعم

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

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

7,713,490 911,200 0 0 0 0 0 8,624,690 

تكاليف 
  الدعم

578,512 69,992 0 0 0 0 0 648,504 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة عليھا 

في ھذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 2,500,000 0 0 2,500,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 175,000 0 0 175,000 

 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 

الوكالة المنفذة  ا، بوصفھ)يونيدو( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقدم ،تركيانيابة عن حكومة بال -1
 إدارة إزالة الموادمن المرحلة األولى من خطة  الثانيةلشريحة التمويل  اطلب السبعينو الخامس، إلى االجتماع الرئيسية

 175  000 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي،  2 500 000بتكلفة قدرھا  الھيدروكلوروفلوروكربونية
استھالك من تحقق التقرير األولى وتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الطلب على مل ت. ويشفقط ليونيدو والر أمريكيد
  .2016وخطة تنفيذ الشريحة لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ا

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استفاد األوزون من المواد  123.82استھالك قدره عن حكومة تركيا  أبلغت -2
  .1في الجدول  2014-2010ھذه المواد للفترة . ويرد استھالك 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  )2014-2010للفترة  7(بيانات المادة في تركيا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربونية المادة

     أطنان مترية
 4,792.6 2,251.28 2,673.06 2,988.93 3,733.04 4,197.2  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.1 0.00 0.00 6.40 1.10 0.9  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,755.8 0.00 0.00 1,396.90 1,962.20 1,719.5  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,457.4 0.00 0.00 0.00 100.80 1,123.4  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 8,007 2,251.28 2,673.06 4,392.23 5,797.14 7,041.3 )أطنان متريةالمجموع (
      أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 263.6 123.82 147.02 164.39 205.32 230.8  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  0.0 0.0 0.0 0.13 0.02 0.0  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 193.1 0.0 0.0 153.65 215.84 189.1  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 94.7 0.0 0.0 0.0 6.55 73.0  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 551.4 123.82 147.02 318.17 427.73 492.9 المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 
 ھي 2012 عام ستھلك في تركيا قبلتُ كانت الرئيسية الثالث التي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةو -3

غير أنه . 22-الھيدروكلوروفلوروكربونو ب142- الھيدروكلوروفلوروكربونو، ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 إلى) PUان (تيوريالبولرغاوي و) XPS( المسحوبة بالضغط البوليسترين القطاعين الفرعيين لرغاوي تحويل نتيجة

 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونلم يعد ھناك طلب على  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،تكنولوجيات غير 
، فقط 22- الھيدروكلوروفلوروكربونتركيا استھلكت  2013 عام منذود. ب في البل141-الھيدروكلوروفلوروكربونو

  .في المائة 77.5بالفعل بنسبة خط األساس  تحتستھالك االكان  ،2014عام في و، خدمة التبريدوأساسا في قطاع 

 تقرير التحقق

المواد من واردات على اللحصص واخيص اترلل اتنفذ نظامالحكومة أن تحقق الأكد تقرير  -4
 2013في عام  من قدرات استنفاد األوزونطن  147.2 قدره استھالكإلى ، وأشار الھيدروكلوروفلوروكربونية

البيانات المبلغ عنھا بموجب  عنال تذكر  االختالفات التي. و2014في عام  من قدرات استنفاد األوزونطن  123.9و
النظام اإللكتروني ولكن  فيالواردات التي تم تسجيلھا في وقت متأخر  ترجع إلىمن بروتوكول مونتريال  7المادة 

المواد إلى أن استھالك التحقق تقرير لمخصصة. وخلص ا مقابل الحصةالجمارك  وموظفھا تحقق من
من قدرات استنفاد طن  551.4أقل من خط األساس ( 2014و 2013 يفي عام الھيدروكلوروفلوروكربونية

 من قدرات استنفاد األوزونطن  456.10تفاق بين حكومة تركيا واللجنة التنفيذية (االفي الواردة ) واألھداف األوزون
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ولدى كل التشريعات الالزمة ووضعت ). 2014في عام  من قدرات استنفاد األوزونطن  360.80و 2013في عام 
من على الرغم من أن الصادرات و. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبلد نظام رقابة فعال على الواردات من ال

طن  0.54و 2013في عام  استنفاد األوزونمن قدرات طن  0.04كانت ضئيلة، ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد من الصادرات  ه ينبغي إدراجأنبتقرير التحقق أوصى فقد )، 2014في عام  من قدرات استنفاد األوزون
 خيص.اأيضا في نظام التر الھيدروكلوروفلوروكربونية

 البرنامج القطري تقرير تنفيذ 

 تنفيذ تقرير في إطار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات استھالك قطاع عن أبلغت حكومة تركيا  -5
وھو أعلى قليال من البيانات المبلغ  من قدرات استنفاد األوزونطن  124.4مستوى  عند 2014البرنامج القطري لعام 

ير تقرالمشار إليه في لرقم اإلجمالي اخصم من تُ  التي لمكمية صغيرة من الصادرات  نتيجة، 7عنھا بموجب المادة 
 .البرنامج القطري

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى

 قانونيالطار اإل

ب أو الموجود 141-الھيدروكلوروفلوروكربونكميات كبيرة من حظرا على استيراد  احكومة تركيفرضت  -6
 22-الھيدروكلوروفلوروكربونعلى استخدام  اوحظر 2013 /كانون الثانييناير 1البوليوالت سابقة الخلط منذ  في

تكييف الھواء المنزلية  نظمإلنتاج  إال( 2015 /كانون الثانييناير 1) منذ RACالتبريد وتكييف الھواء ( لتصنيع نظم
المواد على  التي تحتويحظر استيراد المعدات تم ). و5التي يتم تصديرھا إلى بلدان المادة 

 .2010 /كانون الثانييناير 1في  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تصنيع الرغاويقطاع 

 البوليسترينرغاوي وان تيوريالبول المشروعات الجامعة لرغاويمن أصل تسع شركات مدرجة في  -7
 واجھت شركة تستخدم رغاوي إلى البدائل، في حينعمليات التحويل  شركات سبع المسحوبة بالضغط، أكملت

أصبحت عملية التحويل تقنية ومشاكل  المسحوبة بالضغط البوليسترينوشركة أخرى تستخدم رغاوي ان تيوريالبول
 .في الشركاتتحويل للأدناه موجزا  2نتائج االختبارات. ويتضمن الجدول انتظارا لمعلقة 

  رغاوي البوليوريتان ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطالتحويل في الشركات التي تستخدم  نظرة عامة على -2الجدول 
 البدائل التي أدخلت األوزون) استنفاد اإلزالة (أطنان قدرات األموال (دوالر أمريكي) الشركة

الموافق 
 عليھا

الھيدروكلوروفلو المنفقة
 ب141-روكربون

الھيدروكلوروفلوروكر
 *22ب/142- بون

 4( رغاوي البوليوريتان
 شركات)

7,713,490 7,123,128 

 بينتان- ن 0.0 99.0

البوليسترين المسحوبة رغاوي 
 شركات) 5( بالضغط

0.0 114.2 HFC-152a/DME (4) 
CO2 (1) 

 HFC-152a/DME ،HFO 80.5 0.0 غير متاحة 0.00 الشركات غير المؤھلة
مجموع اإلزالة من قدرات 

 استنفاد األوزون
  99.0 194.7  

  .22-لھيدروكلوروفلوروكربونلفي المائة  38و ب142- لھيدروكلوروفلوروكربونة لالمائ 62 قدرھا متوسط نسبة *

تمت الموافقة على مشروع  ،في قطاع الرغاويالمتبقية الصغيرة والمتوسطة الحجم  الشركات لمعالجةو -8
 الخالية من تالبوليوال نظمالمؤھلة توريد  للشركات المعنية بالنظم يتيحدوالر أمريكي)  1 184 000ة (تقنيمساعدة 
تم االتفاق على أن وقد عمالئھا.  لقاعدةمناسبة عبر مجموعة من التطبيقات الو الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
متعدد األطراف السيقدم الصندوق  في حينتحويل لاستغطي جميع نفقات  التي تستخدم معدات الحقةالرغاوي  شركات
 الشركات المعنية بالنظم تووصل. الشركات المعنية بالنظمونقل التكنولوجيا والتمويل لالختبار من خالل  تقنيالدعم ال

ب الذي يتعين إزالته قدره 141-الھيدروكلوروفلوروكربونة من اإلجمالي والكميةمراحل مختلفة من التقدم.  إلىآلن ا
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نجاز المواعيد المتوقعة إلحالة التنفيذ وو المستحدثة وترد التركيبات. من قدرات استنفاد األوزونطن  31.53
  .3 التحويالت في الجدول

  مالشركات المعنية بالنظ اتتنفيذ مشروع علىعامة نظرة  -3الجدول 
الشركات 
 المعنية بالنظم

األموال  إلنجازاتاريخ  البدائل المختارة/حالة التنفيذ
المخصصة 
 )(دوالر أمريكي

الشركات 
 المعنية بالنظم

المعدات  مستخدمو
 الالحقة

ديسمبر/كانون  أنجز الميثيل/الھيدروكربونات / تم التحويلفورمات  1الشركة 
 2016األول 

50,000* 

ديسمبر/كانون  وزيوت الوقود الثقيلة / تم التحويل الميثياللفورمات الميثيل و 2الشركة 
 2015األول 

 180,000 2016ديسمبر 

سابق الخلط  الميثياللالبينتان والمواد الھيدروفلوروكربونية، و 3الشركة 
 ونظم النفخ بالمياه / تم التحويل

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

 120,000 2016ديسمبر 

ومواد ھيدروفلوروكربونية  فورمات الميثيل (زيوت الوقود الثقيلة 4الشركة 
 محدودة لتطبيقات محددة) / تم التحويل

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

 180,000 2016ديسمبر 

ومواد ھيدروفلوروكربونية  الميثيل (زيوت الوقود الثقيلةفورمات  5الشركة 
 محدودة لتطبيقات محددة) / تم التحويل

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

 120,000 2016ديسمبر 

والمواد الھيدروفلوروكربونية وخليط فورمات الميثيل البينتان و 6الشركة 
 التحويلالمواد الھيدروفلوروكربونية / تم فورمات الميثيل وخليط 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

ديسمبر/كانون 
 2016األول 

350,000 

يونيو/حزيران  التحويل جار / فورمات الميثيل (البينتان قيد االختبار) 7الشركة 
2016 

يونيو/حزيران 
2017 

180,000 

 4,000   زيارات التحقق بعد التحويل وإنتاج مواد التوعية جميع الشركات
 1,184,000   المجموع 

  .التي تستخدم المعدات الالحقةفي الشركات االختبارات  إلجراءمعنية بالنظم غير مؤھلة. واألموال المستخدمة  ة* شرك

 قطاع خدمة التبريد

 قوائم جرد ورشتم تحديث و ؛مدربا لعشرينجيدة الممارسات خدمة التبريد بشأن عمل تم تنظيم حلقتي  -9
المواد المستنفدة لألوزون المتعلقة بلوائح المن موظفي الجمارك على  42تم تدريب وي الخدمة؛ تقنيقوائم الخدمة و

 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات التي تحتوي على و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والكشف عن

من و والتقنيين المعنيين بنظم التبريد وتكييف الھواء شركاتالجديد إلصدار الشھادات لكل من  نظام وأعد -10
لقطاعات حسب امناھج ال وتختلفاالتحاد األوروبي،  إلى نموذج. ويستند النظام المحدث 2016المقرر تنفيذه في عام 

 والمواد القابلة لالشتعال لمناولة المواد الھيدروفلوروكربونيةشھادات يشمل اإللزام بالحصول على الفرعية، و
المواد  لمناولةبالفعل ات إلزامي شھادالالحصول على في حين أن والطبيعية.  غازات التبريدو

المسؤوليات بين عمليات  يوزعو جزاءات سيُدخلفي النظام الحالي، فإن التحديث  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 إصدار الشھادات.ألغراض  إنشاؤھا سيتمالتدريب وإصدار الشھادات مع لجنة خاصة 

 2016في عام  يبدألذات إمكانية احترار عالمي منخفض التبريد  للتدليل على نظمتطوير مفھوم اآلن ويجري  -11
حتمل من المإلى بدائل ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوننظم التبريد وتكييف الھواء القائمة على  شمل تحويلسيو

 ونظمت وحدة األوزون الوطنية). لوقود الثقيلةأو زيوت ا ،الھيدروكربونات وأ، ثاني أكسيد الكربون وأاألمونيا، 
يستھدف بشكل  2014 /آبفي أغسطس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةليوم واحد بشأن بدائل  اوطني امؤتمر

 رئيسي أصحاب المصلحة في الصناعة.

 مستوى صرف األموال

دوالرا أمريكيا،  8  624 690من المبلغ الموافق عليه حتى اآلن وقدره و، 2015 /تشرين األولأكتوبر حتى -12
 ادوالر 65 597دوالرا أمريكيا ليونيدو و 7 445 270( في المائة) 87( دوالرا أمريكيا 7 510 867تم صرف مبلغ 

دوالرا أمريكيا في عامي  1 113 823وسيتم صرف الرصيد البالغ . 4مبين في الجدول ال أمريكيا ليونيب) على النحو
 .2016و 2015
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  لتركياإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمرحلة األولى من خطة لالتقرير المالي  -4الجدول 
 المبلغ المنصرف (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) الموافق عليهالمبلغ المكونات

لرغاوي البوليوريتان ورغاوي البوليسترين مشروع جامع 
 (يونيدو)* المسحوبة بالضغط

7,713,490 7,123,128 

 322,142 807,750 يونيدو
 65,597 103,450 يونيب

 7,510,867 8,624,690المجموع
 %87.1  نسبة الصرف

 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وقت الحق في خطة الثامن والستين وأدمج في االجتماعتمت الموافقة عليه * 

 تنفيذ الشريحة الثانيةخطة 

 مدربا إضافيا 60تدريب و؛ الشركات المعنية بالنظم: االنتھاء من تحويل 2016األنشطة التالية في عام ستُنفذ  -13
غازات التبريد منخفضة صغيرين لتعزيز تدليليين مشروعين و ؛إصدار الشھادات نظامتنفيذ و ؛ينتقنيمن ال 400و

 استردادجھاز  600وإعادة التدوير بما في ذلك شراء وتوزيع  االستردادبرامج تعزيز و؛ إمكانية االحترار العالمي
من موظفي الجمارك؛ موظفا إضافيا  30تدريب استعادة؛ ووثالث مجموعات من معدات المختبرات، وإنشاء مركز 

 وتنفيذھا. المشروعاتورصد 

 تھاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك المواد 

ينبغي أن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن صادرات الأن التي تفيد بفيما يتعلق بتوصية تقرير التحقق  -14
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةصادرات  أنأنه على الرغم من  ت يونيدوأوضحخيص، افي نظام الترأيضا تدرج 
وقد اعتبرت وحدة األوزون الوطنية بالفعل أن الرقابة الجمركية. ألغراض ترخيص شروط ال، فإنھا تخضع لضئيلة

 الحكومة. يتعين أن توافق عليهللتشريع  تعديال تشكلالتحقق عملية توصية 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية

 قانونيالطار اإل

في  234إلى  2012 عام في 50أسباب الزيادة في عدد المستوردين من  عنردا على استفسار من األمانة  -15
، أوضحت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي استھالك  االنخفاضات، على الرغم من رسوم التسجيل و2014عام 

الستيراد مباشرة ا، قرر العديد من الموزعين ونالرئيسيالمستوردون لرسوم اإلضافية التي فرضھا ليونيدو أنه نظرا 
لموزعين والمصنعين ليمكن ف. صصدار التراخيص وتخصيص الحصاإللكتروني الفعال إلنظام ال ييسرهوھو ما 

أصدرت وقد سنة واحدة مقدما. لحصص على التقدم بطلب للحصول  وحدة األوزن الوطنيةالمسجلين في قاعدة بيانات 
من طن  27.5مستوى  عند 2015لعام  وروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلاستيراد حكومة تركيا بالفعل حصص 

 فقط. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  قدرات استنفاد األوزون

 تصنيع الرغاويقطاع 

، أوضحت الشركات المعنية بالنظمفي بعض  المواد الھيدروفلوروكربونيةإدخال بشأن طلب تفسير  عقب -16
محددة المطالب ال ييجب أن تلبمخاليط المنتجة نظرا ألن ال بالنظملشركات المعنية لبديل أي يونيدو أنه ال يوجد 
 مانتان والميثيالل ھيالبفإن الرش،  رغاويلجميع القطاعات الفرعية باستثناء وبالنسبة للمستخدم النھائي. 

المواد ن مخاليط ون النھائيوالمستخدميفضل الرش،  رغاويلتطبيقات وبالنسبة . تانالمفضل انالتكنولوجيت
امل وفي المائة من ع 50من  وتشكل المواد الھيدروفلوروكربونية أكثرن فورمات الميثيل. ع لھيدروفلوروكربونيةا

أن ھذه النسبة ستنخفض بعد تنفيذ البرنامج تعتقد  الشركات المعنية بالنظم، ولكن رشرغاوي الالنفخ المستخدمة في 
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 أخرى.ستخدام تكنولوجيات بديلة سيروج ال مما، المعدات الالحقة لمستخدميالتدريبي 

 قطاع خدمة التبريد

األولوية  أنيونيدو وإعادة التدوير، أوضحت  االسترداد نظامأسباب التأخير في تنفيذ معرفة بناء على طلب ل -17
 متطلبات االتحاد األوروبي.بما يتماشى مع نظام إصدار الشھادات  وضعإلى أعطيت في إطار الشريحة األولى 

التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم بدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي،  توافر معداتب وفيما يتعلق -18
ھا متاحة ومنتشرة كل وزيوت الوقود الثقيلة، والھيدروكربونات، الكربون دوثاني أكسيأن األمونيا، إلى يونيدو أشارت 

خطة متقدمة لإلزالة في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء  احكومة تركي وأدخلتبشكل جيد في السوق. 
األولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع  أعطت، وإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خارج خطة

المواد  إزالةلضمان سالسة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي إطار خطة ة الخدم
مزيد الالمواد المستنفدة لألوزون  المتعلق ببدائلالمسح أن يقدم من السوق. ومن المتوقع  وكلوروفلوروكربونيةالھيدر

 من التفاصيل حول أسعار البدائل.

غازات التبريد منخفضة إمكانية االحترار لرفع الوعي وتعزيز  يالتدليلأن المشروع  والحظت األمانة -19
إلى بدائل قابلة لالشتعال،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتحويل المعدات القائمة على  العالمي قد يشتمل على

 أجھزة التبريد وتكييف الھواءعديل ت بشأنانتباه يونيدو إلى المناقشات التي دارت في اللجنة التنفيذية فاسترعت 
 نلالشتعال والسامة (القراراالقابلة  لتبريدبحيث يمكن أن تستخدم غازات االمصممة أصال للمواد غير قابلة لالشتعال 

وإدارة المخاطر الالزمة عند التعامل مع  المقررينيونيدو أن حكومة تركيا تدرك تماما أكدت و  2.)73/34و 72/171
والمعرفة د. وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جمعية التبريد، التي لديھا الخبرة القابلة لالشتعال في البل غازات التبريد

التي شركات يتعين على السوف والسالمة الوطنية.  بلوائحمشروع سيفي اللتقديم المشورة بشأن إجراءات السالمة. و
على إذن من السلطات المسؤولة قبل  تحصلالقابلة لالشتعال أن  ليعمل بغازات التبريدتركيب نظام مصمم تقوم ب

 .معني بالسالمة م مستقل معتمدقيّ من قبل مُ للتدقيق الموقع  عسيخض، التركيب والتعاقدعند و. التعاقد على التعديل

 الخالصة

بين  المبرم تفاقاالكل من بروتوكول مونتريال ولامتثال في حالة  2014و 2013 يعامكانت تركيا في  -20
تحت خط بالفعل  2014في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  كانحكومة تركيا واللجنة التنفيذية و

من قدرات طن  27.5 قدرھا 2015الحصة الصادرة في عام و. في المائة 77.5بنسبة المواد ھذه أساس استھالك 
المواد مثل خمسة في المائة من خط أساس وتفقط  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  استنفاد األوزون

من واردات بالنسبة للللتراخيص والحصص  يعملأكد تقرير التحقق أن ھناك نظام و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
- الھيدروكلوروفلوروكربون منواردات الفرض حظر على تم االمتثال، و يضمنو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نظم التبريد وتكييف تصنيع المستخدم ل 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوعلى  2013 /كانون الثانييناير 1منذ  ب141
المواد على  التي تحتوياستيراد المعدات  حظر وتم. 2015 كانون الثاني/يناير 1منذ الھواء 

التحول من مؤھلة  شركات سبع من أصل تسعوأكملت . 2010 /كانون الثانييناير 1في  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ة لمقدارالكاملاإلزالة إلى تكنولوجيات بديلة مع  المسحوبة بالضغط البوليسترينرغاوي وان تيوريالبول رغاوي
شركات  من أصل سبع ست طورتو، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن  من قدرات استنفاد األوزونطن  168.6

المساعدة  ستستمر. واقتربت من إنجاز التحويلو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخالية من  معنية بالنظم تركيبات
 على إعداد نظاماألنشطة في قطاع خدمة التبريد واشتملت . 2016في عام المعدات الالحقة للرغاوي  لمستخدمي

في المائة من  87صرفة ناألموال الم بلغت. و2016دخل حيز التنفيذ في عام يي سذين التقنيللإصدار الشھادات 

                                                      
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتستخدم القائمة على المواد التبريد وتكييف الھواء  تعديل أجھز تقترحاألنشطة التي  وأالمشروعات  الشرائح أوتدرج  لكي 1

بلد  انخرطأنه إذا إلى اللجنة التنفيذية تشير ، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الموافقة على خطط غازات تبريد قابلة لالشتعال أو سامة
  بذلك.المرتبطة  والمخاطرالمسؤوليات جميع تحمل ي أنهالفھم فإنه يفعل ذلك على أساس مثل ھذا التعديل، في  ما
في الحسبان، أن يستمر في عمليات إعادة التھيئة التي تستخدم فيھا مواد قابلة لالشتعال في 17/72 إنه في حال ما إذا قرر أحد البلدان، بعد أخذ المقرر 2. 

  والبروتوكوالت ذات الصلة. معدات مصممة أصال الستخدام مواد غير قابلة لالشتعال، فال ينبغي أن يتم ذلك ال وفقا للمعايير
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 الثانية.لشريحة االلجنة التنفيذية على طلب توافق أن بالتقدم المحرز، توصي األمانة  في ضوء. والموافق عليهالتمويل 

 التوصية

إدارة إزالة المواد خطة الثانية من المرحلة األولى من  على الشريحة شموليةتوصي أمانة الصندوق بموافقة  -21
مبين في الجدول أدناه، على اللتركيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، على مستوى التمويل الھيدروكلوروفلوروكربونية 

غازات ذات الصلة الستخدام  ةالتعديل وتقديم الخدمبتركيا المضي قدما  قررتمفھوم أنه إذا من الأن يكون أساس 
 االقابلة لالشتعال، فإنھغير التبريد وتكييف الھواء المصممة أصال للمواد أجھزة القابلة لالشتعال والسامة في  التبريد

  .فقط البروتوكوالت ذات الصلةووفقا للمعايير و بذلكجميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة  وھي تتحملفعل ذلك ت

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

 دوالركاليف الدعم (ت
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

المرحلة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ( (أ)
 )الثانيةالشريحة األولى، 

 يونيدو 175,000 2,500,000

  
 

  

  

 


