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خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية،
الشريحة األولى(

برنامج األمم المتحدة
)اليوئنديبي(
اإلنمائي
وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة )اليونيب(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
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خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(

الوكالة

االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
)رئيسية( ،برنامج األمم المتحدة للبيئة
)اليونيب(

غير متوفر

غير متوفر

) (2أحدث بيانات المادة ) 7المرفق ج ،المجموعة األولى(

) 3.99طن من قدرات استنفاد األوزون(

السنة2013 :

) (3أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
األيروصوالت

كيميائي

الرغاوي

مكافحة
الحريق

التبريد

التصنيع
الھيدروكلوروفلوروكربون 142ب

0.67

الھيدروكلوروفلوروكربون 22

0.76

السنة2013:
المذيبات

عامل
تصنيع

االستخدامات
المعملية

إجمالي
االستھالك القطاعي

الخدمة
0.67

1.00

3.32

1.56

) (4بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
4.1

خط األساس لفترة :2010-2009

4.1

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
1.02

موافق عليه بالفعل:
) (5خطة األعمال

المتبقي:

2016

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )اليوئنديبي(
برنامج األمم المتحدة للبيئة
)اليونيب(

2018

2017

3.08
2019

المجموع

2020

التمويل )دوالر أمريكي(

18,039

18,039

32,599

32,599

14,489

115,765

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من
قدرات استنفاذ األوزون(

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

التمويل )دوالر أمريكي(

16,623

0

0

0

6,674

23,297

إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من
قدرات استنفاذ األوزون(

0

0

0

0

) (6بيانات المشروع

2015

2017

2016

2018

0

2019

2020

المجموع

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

3.69

3.69

3.69

3.69

3.69

2.67

غير متوفر

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

3.08

2.67

2.05

1.32

0.41

0.10

غير متوفر

تكاليف المشروع

170,000

0

0

175,000

0

55,000

400,000

تكاليف الدعم

11,900

0

0

12,250

0

3,850

28,000

تكاليف المشروع

150,000

0

0

155,800

0

6,200

312,000

تكاليف الدعم

19,500

0

0

20,254

0

806

40,560

إجمال تكاليف المشروع
المطلوبة من حيث المبدأ
)دوالر أمريكي(

تكاليف المشروع

320,000

0

0

330,800

0

61,200

712,000

إجمال تكاليف الدعم
المطلوبة من حيث المبدأ
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم

31,400

0

0

32,504

0

4,656

68,560

إجمال األموال المطلوبة من
حيث المبدا )دوالر
أمريكي(

تكاليف الدعم

351,400

0

0

363,304

0

65,856

780,560

التمويل المتفق عليه )دوالر
أمريكي(

برنامج األمم
المتحدة
اإلنمائي
)اليوئنديبي(
برنامج األمم
المتحدة للبيئة
)اليونيب(

دراسة فردية

توصيات األمانة:
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة قيرغيزستان ،ق ّدم برنامج األمم المتحدة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( كوكال ة منف ذة رئيس ية ،إل ى
-1
االجتم اع الراب ع والس بعين للجن ة التنفيذي ة المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة،
البالغ مجموع ه  780,560دوالر أمريك ي ،وال ذي يت ألف م ن  400,000دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة
البالغة  28,000دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( ،و 312,000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف
الدعم للوكالة البالغة  40,560دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ،كما تم تقديمه ف ي األس اس .س يتم
بموج ب تنفي ذ المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ال تخلص م ن  3.08ط ن م ن
ق درات اس تنفاد األوزون م ن الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة مم ا س يؤدي إل ى ال تخلص الكام ل م ن الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول العام .2020
ق ّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( أيضا ً طلبا ً لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة
-2
إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،الب الغ مجموع ه  351,400دوالر أمريك ي ،وال ذي يت ألف م ن
 170,000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  11,900دوالر أمريكي لبرنامج األم م المتح دة اإلنم ائي
)اليوئنديبي( ،و 150,000دوالر أمريكي ،زائد تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة  19,500دوالر أمريك ي لبرن امج األم م
المتحدة للبيئة )اليونيب( كما تم تقديمه في األساس ،باإلضافة إلى التقرير المرحلي عن تنفي ذ الش ريحة الثاني ة والنھائي ة
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .1
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغ ت حكوم ة قيرغيزس تان ع ن اس تھالك  2.37ط ن م ن ق درات اس تنفاد األوزون م ن
-3
الھي دروكلوروفلوروكربون 22-ف ي ع ام  2014اس تناداً إل ى بيان ات الجم ارك .يظھ ر الج دول  1اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة .2014-2010
الجدول  :1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قرغيزستان )بيانات المادة  7للفترة (2014-2010
2010

المواد الھيدروكلروفلوروكربونية
طن متري
53.10
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
5.96
الھيدروكلوروفلوروكربون 141-ب
2.19
الھيدروكلوروفلوروكربون 142-ب
61.25
المجموع )بالطن المتري(
طن متري
2.92
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
0.66
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب
0.14
الھيدروكلوروفلوروكربون 142ب
3.72
المجموع )بالطن من قدرات استنفاد
األوزون(
*اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻣواد اﻟﻬﻳدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺑوﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﻓﻲ

2011

2012

2013

* 2014

خط األساس

53.80
0.00
0.00
53.80

52.90
0.00
0.00
52.90

60.40
0.00
10.30
70.70

43.11
0
0
43.11

57.40
6.61
2.60
66.61

2.96
0.00
0.00
2.96

2.91
0.00
0.00
2.91

3.32
0.00
0.67
3.99

2.37
0
0
2.37

3.16
0.73
0.17

اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺷﺑﺎط/ﻓﺑ ارﻳر .2015

4.05

من ذ الع ام  ،2011ل م ي تم اس تخدام الھي دروكلوروفلوروكربون141-ب إل ى البل د ،ومن ذ الع ام  2014ل م ي تم
-4
استيراد مزيج غاز تبريد يتكون من خليط الھيدروكلوروفلوروكربون /22-الھي دروكلوروفلوروكربون142-ب أيض ا ً.
ونتيجةً لذلك ،فإن المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المس تھلكة ف ي البل د ھ ي الھي دروكلوروفلوروكربون22-
المستخدمة ف ي قط اع خدم ة التبري د ،بم ا ف ي ذل ك تعبئ ة مع دات التبري د وتكيي ف الھ واء الت ي ي تم جمعھ ا محلي ا والت ي
تستخدم مكونات مستوردة .وتمت اإلفادة أن االستھالك لعام  2014كان  40في المائة دون خط األساس المحدد بـ 4.1
طن من المواد المستنفدة لألوزون.
وأظھ رت دراس ة أجري ت م ؤخراً زي ادة ف ي ع دد المع دات الص ناعية والتجاري ة القائم ة عل ى الم واد
-5
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة وانخف اض ف ي مكيف ات الھ واء وتبري د والمع دات التجاري ة الص غيرة القائم ة عل ى
الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-حوالي  24,000وحدة( .وزادت اس تخدامات الھي دروفلوروكربون ف ي التبري د بنس بة
تص ل إل ى  25ف ي المائ ة وال س يما ف ي مج ال تبري د النق ل ومكيف ات الھ واء؛ وي تم اس تخدام أنظم ة األموني ا ف ي بع ض
استخدامات التبريد التجاري.
1

تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثالث والستين لتحقيق التخفيض بنسبة  10في المائة من استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول العام .2015
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اإلطار القانوني
أع دت الحكوم ة تش ريعات وطني ة ت نظم م نح ت راخيص االس تيراد واس تخدام حص ص ال واردات فيم ا يخ ص
-6
الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،وطبق ت نظ ام لم نح الت راخيص م ع ض وابط مراقب ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية القائمة عل ى الحص ص .وي تم تحدي د حص ص ال واردات م ن قب ل الوكال ة القانوني ة لحماي ة
البيئة والغابات ) .(SAEPFويشتمل إجراء منح التراخيص لواردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون على تق ديم
طلب إلى الوكالة القانونية لحماية البيئة والغابات ) ،(SAEPFوفي حال تمت الموافقة عليه ،يتم إصدار الترخيص من
قبل وزارة االقتصاد .تحافظ كل من الوكالتين على سجالت للمستوردين والمصدرين.
وت م إنش اء فري ق عام ل خ اص لمعالج ة المس ائل وتس ھيل انض مام البل د إل ى االتح اد الجمرك ي م ع أرميني ا
-7
وبيالروس وكازاخستان واالتحاد الروسي ،وھو جزء من االتحاد االقتصادي األوراسي ) .(EAEUوق د ت م التخط يط
إلدخال تعديالت على الصكوك القانونية المعيارية الحالية فيما يخص المواد المستنفدة لألوزون والبضائع التي تتضمن
مواد مستنفدة لألوزون ونقلھا وحركتھا ضمن أراضي االتحاد الجمركي.
وقد تم إعداد مسودة الئحة بشأن متطلبات السالمة لتشغيل معدات التبريد ،فيما يخص استخدام غازات التبريد
-8
القابلة لالشتعال ،تماشيا ً مع أحكام االتحاد األوروبي المرعية اإلجراء.
التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ت م االنتھ اء م ن ثماني ة ورش عم ل تدريبي ة لتعزي ز الق درة عل ى مراقب ة الح دود وت م ت دريب  230موظ ف
-9
جمارك .وكنتيجة مباشرة ،تم منع ثالثة حاالت لعمليات استيراد غير مصرح بھا )عمليتي اس تيراد تتعلق ان بالھالون ات
وعملية استيراد تتعلق بالھيدروكلوروفلوروكربون (22-في بداية العام .2013
 -10تم االنتھاء من أربعة ورش عمل تدريبية بشأن ممارسات الخدمة الجيدة وتم تدريب  151خبير فني في مجال
التبريد ؛ كما تم شراء وتوزيع  16مجموعة من معدات الخدمة .دعمت جمعية التدريب ،بالشراكة مع الجامعة الوطنية
التقني ة ،ت دريب  30مھندس ا ميكانيكي ا ككب ار م دربين ،ق اموا بت درب أكث ر م ن  600م ن المھندس ين الميك انيكيين
والكھرب ائيين م ن خ الل خمس ة م دارس المھني ة .وق د أدى الت رويج الن اجح للممارس ات الجي دة ف ي مج ال التبري د إل ى
تخفيض معدل تسرب غازات التبريد.
 -11خلص تقييم أُجري بشأن جدوى معدات التبريد التي يتم جمعھا محليا ً والقائم ة عل ى غ از التبري د -ث اني أكس يد
الكربون ،إلى أن النھج ،في ذلك الوقت ،لم يكن قابال للتطبيق من الناحية المالية .إال أن ه س تتم مواص لة استكش اف نھ ج
مماثل في المرحلة الثانية.
 -12كم ا ف ي ش باط/فبراير  ،2015م ن أص ل مبل غ ال ـ  88,000دوالر أمريك ي المواف ق علي ه للمرحل ة األول ى
) 52,800دوالر أمريك ي لبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( و  35,200دوالر أمريك ي لبرن امج األم م
المتحدة للبيئة )اليونيب( ،تم صرف مبلغ  82,138دوالر أمريكي ) 93ف ي المائ ة( ) 46,938دوالر أمريك ي م ن قب ل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( و  35,200دوالر أمريكي من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب((،
وسيتم صرف الرصيد البالغ  5,862دوالر أمريكي في العام .2015
خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المقترحة
 -13تقترح الحكومة اعتماد الجدول الزمني التالي إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة بحل ول الع ام 2020
)بعد  10سنوات من الج دول الزمن ي بروتوك ول مونتري ال( ،لتقي د البل د بالموجب ات فيم ا يخ ص عض ويته ف ي االتح اد
الجمركي:
)أ( تخفيض بنسبة  35في المائة من خط األساس في العام 2016؛
)ب( تخفيض بنسبة  67.5في المائة في العام 2018؛ و
)ج(تخفيض بنسبة  97.5في العام  2020مع تعقب خدمة بنسبة  2.5في المائة سنويا ً حتى العام .2025
4
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 -14ﺗﺗوﻗـﻊ المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عنص رين ھم ا :اإلج راءات
التنظيمية والمساعدة التقنية في قطاع خدمة التبريد كما ھو موضح أدناه.
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
-15

ﺳﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

)أ( ﻣواﺻــﻠﺔ ﺗﻌزﻳــز اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟـواردات ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﻋــداد واﻋﺗﻣــﺎد ﻧظــﺎم اﻟﻛﺗروﻧــﻲ ،واﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدة ﺑﻳﺎﻧــﺎت
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ؛
)ب( إﻋداد وﺗﻧﻔﻳذ ﻟواﺋﺢ ﻣن أﺟﻝ:
ـداء ﻣـن  1ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳــو ،2015
) (1ﻣﻧـﻊ واردات اﻟﻣﻌـدات اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـواد اﻟﻬﻳدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺑوﻧﻳــﺔ اﺑﺗ ً
ـداء ﻣ ــن  1ﻛ ــﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻳﻧ ــﺎﻳر
واﺳ ــﺗﺧدام ﺣﺎوﻳ ــﺎت ﻏ ــﺎزات اﻟﺗﺑرﻳ ــد أﺣﺎدﻳ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗﺧدام دون اﻟ ـ ـ  13.6ﻛ ــﻎ اﺑﺗ ـ ً
2016؛
) (2اﻋﺗﻣــﺎد اﺗﻔــﺎق ﻣﺗﻌــدد اﻷط ـراف ﺑﺷــﺄن ﺣرﻛــﺔ وﺗﺳــﺟﻳﻝ اﻟﻣ ـواد اﻟﻬﻳدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺑوﻧﻳــﺔ واﻟﻣﻌــدات اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻬﻳدروﻛﻠوروﻓﻠوروﻛرﺑوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ؛
) (3إﻟزام ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺎرم ﻓﻧﻳـﻲ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺟﻝ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺧدﻣـﺔ )ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ،اﻟوﻗـت
اﻟذي ﺗﻣت ﻓﻳﻪ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌدات ،وﻛﻣﻳﺔ ﻏﺎز اﻟﺗﺑرﻳد اﻟﻣﺳﺗﺧدم( واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻧﺟز؛ و
) (4ﺗروﻳﺞ اﺳﺗﺧدام ﻏﺎزات اﻟﺗﺑرﻳد اﻟﺻدﻳﻘﺔ ﻟﻸوزون ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوﻧﻳﺎ وﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﻳد اﻟﻛرﺑون.
 -16س يتم تعزي ز ق درة  100موظ ف جم ارك وإنف اذ م ن خ الل ورش العم ل التدريبي ة وتق ديم معرف ات لغ ازات
التبري د .وس يتم تجھي ز مختب رات الجم ارك لتس ھيل مراقب ة االتج ار غي ر المش روع المحتم ل ف ي الم واد المس تنفدة
لألوزون.
 -17وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم إيالء االعتبار الواجب خالل المرحلة الثاني ة لمراقب ة واردات الھي دروفلوروكربون
والمعدات القائمة على الھيدروفلوكربون واستخدامھا.
األنشطة في قطاع خدمة التبريد
 -18ستزود المرحلة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخب راء الفني ين بالمھ ارات
لتمكينھم من االنتقال إل ى اس تخدام غ ازات التبري د الطبيعي ة )أي األموني ا والھي دروكربونات( .س يتم إدراج المعلوم ات
حول كيفية تحسين كف اءة اس تخدام الطاق ة ف ي ال نظم؛ والتن اول اآلم ن لغ ازات التبري د القابل ة لالش تعال و  /أو الس امة؛
وإدخال معايير السالمة لتصميم وبناء وتركيب معدات التبريد وتكييف الھواء في المناھج التدريبية للفنيين .كم ا وس يتم
البدء في إعداد وتنفيذ مع ايير الس المة لتغطي ة مختل ف جوان ب المع دات وغ ازات التبري د المس تخدمة والخدم ة .وس يتم
توفير التدريب لـ  150فن ي خدم ة ،و  80م دير ش ركات خدم ة ،و  50مخط ط بن اء ومھن دس معم اري ،بش أن مع ايير
السالمة ھذه.
 -19تشمل المرحلة الثانية أيضا ً شراء وتوزيع ع دة األدوات للفني ين ،وال س يما آالت االس تعادة وإع ادة ت دوير إل ى
 11مركز خدمة وأصحاب مشاريع فردية؛ وإنشاء مركز تصليح واح د؛ وش راء مع دات الت دريب لس تة م دارس مھني ة
وأربعة مراكز تدريب.
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 -20سيتم تنفيذ نظام تجريبي لتوزيع الھيدروكلوروفلوروكربون 22-من أجل دعم الحظر المفروض على اس تيراد
الحاويات أحادية االستخدام .من خالل مركز مركزي ،سوف يتم توزيع  /بي ع الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة م ن
خالل محطات شحن خاصة تستخدم حاويات صغيرة قابلة إلعادة التعبئة.
 -21ويتم اقتراح عرض ت دليلي للتكنولوجي ات البديل ة م ن خ الل اس تبدال التع ديل التح ديثي ف ي مرحل ة الحق ة م ن
خطة إدارة إزالة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة .ويس تند برن امج تحفي ز المس تخدم النھ ائي إل ى الخب رة ف ي تنفي ذ
برن امج مماث ل خ الل ازال ة الم واد الكلوروفلوروكربوني ة .وس وف يق دم غ ازات تبري د بديل ة ال تحت وي عل ى الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة م ن ش أنھا تقلي ل التك اليف التحديثي ة واس تبدال المع دات .وس يتم دف ع الح وافز للش ركات
المشاركة ،وسيتم تحديد غازات التبريد البديلة أثناء التنفيذ من خالل جمعية التبريد.
 -22وسيتم تقديم عرض تدليلي لبرنامجين تجريبيين بشأن استخدام غازات التبريد الطبيعية )ثاني أكسيد الكرب ون،
األمونيا( في المعدات التي يتم جمعھا محليا ً والتي تستخدم مكونات مستوردة .وي تم النخط يط لم وقعين تج ريبين وس يتم
رصد األداء في ظ روف مناخي ة مختلف ة .وس يتمثل الھ دف الرئيس ي ف ي إثب ات ج دوى التجمي ع المحل ي لالس تخدام م ع
غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي.
إجمالي تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -23يبل غ إجم الي تكلف ة األنش طة المقترح ة ف ي المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية  712,000دوالر أمريكي )باس تثناء تك اليف ال دعم للوكال ة( .وس تؤدي ھ ذه األنش طة إل ى
إزالة كل االستھالك المؤھل المتبقي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد .ويظھر الج دول  2األنش طة المفص لة
وتوزيع التكلفة.
الجدول  :2التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان
الوصف
تحديثات في أطر مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تعزيز القدرة في إدارة  /منع االتجار غير المشروع
تعزيز القدرة في قطاع التبريد
المعدات واألدوات لمراكز الخدمة  /اصحاب المشاريع الفرديين
المعدات وأدوات الخدمة لمراكز التدريب والمدارس المھنية
نظام توزيع دليل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
مكونات توعية وتحفيز المستخدم النھائي
العرض التدليل للتكتولوجيات البديلة من خالل الجمع المحلي
وحدة إدارة المشروع
المجموع

الوكالة
برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(
برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(
برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

التكلفة )دوالر أمريكي(
96,000
81,000
106,000
80,000
120,000
20,000
90,000
90,000
29,000
712,000

تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات
 -24تماش يا ً م ع المق رر ) 21/70ھ() (1استعرض ت األمان ة المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لقريغيزس تان عل ى أس اس مع ايير تموي ل إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي
قط اع االس تھالك )المق رر  ،(44/60والق رارات الالحق ة بش أن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة .2017-2015
اإلزالة المسّرعة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول العام 2020
ّ
إن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة م ن ش أنھا أن ت ّس رع إزال ة جمي ع
-25
استخدامات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول العام  .2020وشرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(
أنه البلد سوف يجني عدداً من الفوائد االقتصادية ج راء االنض مام إل ى االتح اد االقتص ادي األوراس ي ) ،(EAEUف ي
جملة أمور أخرى ،الوصول إلى األس واق األكب ر للمنتج ات المحلي ة ،وع دم وج ود واجب ات اس تيراد للتج ارة ،وحرك ة
غير مقيدة لأليدي العاملة ورأس المال ،وإمكان ات عالي ة لالس تثمارات واس عة النط اق م ن البل دان األعض اء .م ع ھ ذا،
يلتزم البلد بتحقيق أھداف بروتوكول مونتريال في وقت سابق.
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األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

تعزيز اإلطار القانوني لتحقيق إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -26أبل غ برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( األمان ة أن ه س يتم تع ديل م ا مجموع ه  29ق انون تنظيم ي و
قانون فرعي وستصبح فاعلة بين  2015و  .2017في العامين  2018و  ،2019ستض ع الحكوم ة قي ود عل ى اس تيراد
واستخدام المواد الھيدروفلوروكربونية.
 -27وبم ا أن ه ال توج د ح دود جمركي ة ب ين دول االتح اد االقتص ادي األوراس ي ) ،(EAEUس يتعين عل ى
قيرغيزستان تغيير نظام تتبع الشحنات؛ وإجراء التعديالت ذات الص لة عل ى التش ريعات؛ وإدخ ال نظ ام موح د لتفس ير
استخدام المواد المستنفدة لألوزون؛ وإدخال نموذج إبالغ مشترك .سوف تشارك السلطات التنفيذي ة ف ي رص د ش حنات
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

تعزيز القدرة في قطاع الخدمة
 -28في المرحلة الثانية ،س يركز ت دريب الفني ين ل يس فق ط عل ى الممارس ة الجي دة إنم ا أيض ا ً عل ى المناول ة اآلمن ة
لغ ازات التبري د القابل ة لالش تعال والس امة .وأوض ح برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( أن ه ابت دا ًء م ن آب /
اغس طس  ،2015س يدخل االتح اد االقتص ادي األوراس ي ) (EAEUل وائح جدي دة باالس تناد إل ى مع ايير االتح اد
األوروبي للتشغيل اآلمن وخدمة معدات التبريد ومناولة غازات التبريد القابل ة لالش تعال ،األم ر ال ذي س يتطلب ت دريبا ً
إضافيا ً لفنيي الخدمة .وستدخل الحكومة أيضا ً إجازة إلزامية للفني ين ال ذي يعمل ون بغ ازات التبري د الطبيعي ة مث ل ث اني
أكسيد الكربون واألمونيا والھيدروكربون.

تحسين قدرة التدريب المھني وإدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 -29شرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( أن نظام توزيع الھي دروكلوروفلوروكربون 22-س يعمل ف ي
موقعين سيتم اختيارھما من قائمة شركات استيراد الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المؤھل ة .وسيحس ن ھ ذا النظ ام
رص د الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المتوق ع اس تيرادھا ف ي حاوي ات كبي رة الحج م ابت دا ًء م ن الع ام ،2016
وسيخفض الحاالت المحتملة لالتجار غير المشروع.
 -30وشدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( على الحاجة إلى تجھي ز الم دارس المھني ة ب أدوات الوس ائط
المتع ددة )أجھ زة الكمبي وتر وغيرھ ا( بم ا أن ه ل ديھا دع م مح دود كم ا وأن قاع دة الم وارد التقني ة الحالي ة الخاص ة بھ ا
ضعيفة .وستجذب ھذه األدوات المزيد م ن الط الب إل ى مؤسس ات التعل يم المھن ي لخدم ة التبري د .ك ذلك ،س تقوم وح دة
األوزون الوطني ة ) (NOUأيض ا بإنش اء آلي ة تنس يق للس ماح للم دارس المھني ة ب إبرام اتفاق ات للت دريبات  /التعي ين
الوظيفي مع مراكز خدمة التبريد الموجودة.

العرض التدليل للتكنولوجيات البديلة
 -31وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( أن أسعار السوق الحالية وت وفر غ ازات التبري د الطبيعي ة
ليست مناسبة إلدخالھا في البلد .وتخطط الحكومة إلع داد اس تراتيجية لتعزي ز غ ازات التبري د ھ ذه الص ديقة ل ألوزون.
وھناك أيضا ً فرص محتملة لنقل التكنولوجيا من االتح اد الروس ي ال ذي يطب ق حالي ا ً برن امج ب ين مرف ق البيئ ة العالمي ة
) (GEFومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( بشأن تجنب المواد الھيدروفلوروكربونية أثناء إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة .والحظ ت وح دة األوزون الوطني ة أيض ا ً أن ه يب دو أن ھن اك ت دفق لمع دات تبري د الھ واء
المحلي ة القائم ة عل ى البروب ان ،وھ ي أرخ ص م ن المع دات القائم ة عل ى الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة والم واد
الھيدروفلوروكربونية.
التأثير على المناخ
 -32ستؤدي األنشطة المقترحة في قط اع الخدم ة ،الت ي تش مل احت واء أفض ل لغ ازات التبري د م ن خ الل الت دريب
والمعدات وبرنامجيين تدريبيين بشأن استخدام غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في
المعدات التي يتم جمعھا محلياً ،من جمل ة أم ور أخ رى ،إل ى تخف يض كمي ة الھي دروكلوروفلوروكربون 22-المس تخدم
لخدم ة التبري د .وس يؤدي ك ل كيل وغرام م ن الھي دروكلوروفلوروكربون 22-غي ر المنبع ث بس بب ممارس ات التبري د
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األفضل إلى توفير حوالى  1.8من ثاني أكسيد الكربون المكافئ .وعلى ال رغم م ن أن احتس اب الت أثير عل ى المن اخ ل م
يكن مدرجا ً في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،إال أن األنشطة المخطط لھا من قبل قرغيزستان،
وال سيما جھودھا لتحسين ممارس ات الخدم ة؛ واس ترداد غ ازات التبري د وإع ادة اس تخدامھا ،تش ير إل ى أن تنفي ذ خط ة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيخفض انبع اث غ ازات التبري د إل ى الغ الف الج وي وبالت الي س يؤدي
إلى فوائد على المناخ .إال أنه ،ھذه المرة ،ال يمكن إجراء تقييم كمي أكثر دقة بشأن الت أثير عل ى المن اخ .ويمك ن تحدي د
التأثير من خالل تقي يم تق ارير التنفي ذ ع ن طري ق ،م ن ب ين جمل ة أم ور ،مقارن ة مس تويات غ ازات التبري د المس تخدمة
سنويا ً منذ بداية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وكميات غازات التبريد التي ي تم اس تردادھا
وإعادة تدويرھا المبلغ عنھا ،وعدد الفنيين الم دربين و المع دات القائم ة عل ى الھي دروكلوروفلوروكربون 22-الت ي ي تم
تحديثھا.
خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 2020-2015
 -33يطلب برنامج األمم المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( وبرن امج األم م المتح دة للبيئ ة )اليوني ب( مبل غ 712,000
دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة ،لتنفي ذ المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ) .(2020/2015ويتخطى مجموع التمويل المطل وب للمرحل ة الث اني مجم وع المبل غ ف ي
خطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(.
 -34باالس تناد إل ى قاع دة أس اس اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوركربوني ة المح ددة ب ـ  66ط ن مت ري ،س تكون
حصة قرغيزستان لإلزالة الكاملة  800,000دوالر أمريك ي .والمبل غ المطل وب ) 712,000دوالر أمريك ي( م ن قب ل
الحكومة إلزالة الـ  55طن متري المتبقي يتماشى مع المقرر  ،44/60م ع األخ ذ ف ي االعتب ار أن ه تم ت الموافق ة عل ى
مبلغ  88,000دوالر أمريكي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
مسودة االتفاق
 -35ت رد مس ودة اتف اق ب ين حكوم ة قرغيزس تان واللجن ة التنفيذي ة إلزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ف ي
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الملحق األول بھذه الوثيقة.
التوصية
-36

قد ترغب اللجنة التنفيذية في :
)أ( أن تأخذ علما ً بـ :
) (1التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية والنھائي ة م ن المرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقرغيزستان ؛
) (2مبديةً تقديرھا ،تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة لحكوم ة
قرغيزستان إلى االجتماع الرابع والسبعين ؛
) (3مبدي ةً تق ديرھا ،الت زام حكوم ة قرغيزس تان بتس ريع تخف يض اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بـ  35في المائة من خط األساس في العام  ،2016و  67.5ف ي المائ ة ف ي
العام  2018و  97.5في المائة في العام  ،2020مع تعقب خدمة بنسبة  2.5في المائة سنويا ً حتى العام
 2025؛ و
)ب( الموافقة :
) (1م ن حي ث المب دأ ،عل ى المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
لقيرغيزس تان للفت رة م ن  2015حت ى  2020لإلزال ة الكامل ة الس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية )مع تعقب خدمة بنسبة  2.5ف ي المائ ة س نويا ً حت ى الع ام  ،(2025الب الغ
مجموعه  780,560دوالر أمريكي ،والذي يتألف من  400,000دوالر أمريكي ،زائد تك اليف ال دعم
للوكال ة البالغ ة  28,000دوالر أمريك ي لبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( ،و312,000
8
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دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة  40,560دوالر أمريك ي لبرن امج األم م المتح دة
للبيئة )اليونيب( ؛
) (2مس ودة االتف اق ب ين حكوم ة قرغيزس تان واللجن ة التنفيذي ة لتخف يض اس تھالك الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ،وفق ا ً للمرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في الملحق األول لھذه الوثيقة ؛ و
) (3الش ريحة األول ى م ن المرحل ة الثاني ة م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
لقيرغيزس تان ،وخط ط تنفي ذ الش ريحة للفت رة  ،2017-2015الب الغ مجموع ه  351,400دوالر
أمريك ي ،وال ذي يت ألف م ن  170,000دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة 11,900
دوالر أمريك ي لبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي )اليوئن ديبي( ،و 150,000دوالر أمريك ي ،زائ د
تكاليف الدعم للوكالة البالغة  19,500دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ،على أنه
من المتفق عليه أنه في حال قررت قرغيزستان المباش رة بالتح ديثات والخدم ة المرتبط ة بھ ا لغ ازات
التبري د القابل ة لالش تعال والس امة ف ي مع دات التبري د وتكيي ف الھ واء المص ممة للم واد غي ر القابل ة
لالش تعال ،س وف تق وم ب ذلك م ع تحم ل كاف ة المس ؤوليات والمخ اطر وفق ط وفق ا ً للمع ايير
والبروتوكوالت ذات الصلة بذلك.

9
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المرفق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة قيرغيزستان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة قيرغيزستان )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في
.1
االستعمال الخاضع للرقابة للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا
 0.10طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  1يناير/كانون الثاني  2020بما يتماشى مع الجداول الزمنية
لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على تلبية حدود االستھالك السنوي من الموا ّد على النحو المبيّن في الصف  2-1من التذييـل
.2
 -2ألف )"األھداف والتمويل"( في ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتريال لجميع
المواد المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل
المح ّددة في الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي
استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات
بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل
مادة في الصفوف  3-2-4 ،3-1-4و) 3-3-4االستھالك المؤھل المتبقي للتمويل( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
.3
التمويل المح ّدد في الصف  1-3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في
اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.4
الموافق عليھا )"الخطة"( .ووفقا للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستق ّل من
تحقيق حدود االستھالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف  2-1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق.
وسيجرى التحقق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
.5
بالشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على
التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2-1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية
الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تلبية ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير
مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقرير تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط تنفيذ
الشرائح "( تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
تنفيذ األنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا ،وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة؛
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)د(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى
نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،أو حتى موعد
اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة.

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في التذييـل
.6
 -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ الشرائح السابقة وفقا ً
ألدوارھا ومسؤولياتھا المح ّددة في نفس التذييل.
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء
.7
ً
من ھذه المبـالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس لخفض في استھـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل
 -1ألف:
)أ(

.8

عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً إما في خطة تنفيذ
الشرائح مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية ) 5د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شرائح قائمة
تقدم بفترة ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما
يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة
لمختلف الشرائح؛

)(4

تقديم تمويل إلى برامج أو أنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشرائح المعتمدة الحالية ،أو
إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشرائح ،تزيد تكاليفه عن  30في المائة من مجموع تكاليف
آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية ،يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشرائح
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ
الشرائح الالحق؛

)ج(

تعاد أية مبالغ متبقية في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق
المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـة التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:
)أ(

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر  41/72خالل تنفيذ
الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
.9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافق اليونديبي على أن يكون الوكالة
المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ،ووافق اليونيب على أن يكون الوكاالت المنفذة المتعاونة )"الوكالة
المنفذة المتعاونة"( تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد
2
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على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في
إطار برنامج التقييم التابع للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في ھذا االتفاق.
 .10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا
بموجب ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتتضمن
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ.
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل  -6باء
في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية .وتتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت ،واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من
أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة ،بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ،
على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف  2-2و 4-2من التذييل
-2ألف.
 .11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يح ّ
ق
له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد التمويل
إلى وضعه وفقا ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة
التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل .ويسلم
البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المح ّددة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في التمويل
بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة
بأطنان من قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق
على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبمجرد اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل حالة معنية لعدم االمتثال عائقا
أمام تقديم التمويل للشرائح التالية وفقا للفقرة  5أعاله.
 .12لن يخضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية
مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 .13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبصورة خاصة ،عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 .14يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به
إلجمالي االستھالك في التذييل  -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى توقعھا في آخر خطة تنفيذ الشريحة
والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمام الخطة حتى نھاية السنة عقب تنفيذ
األنشطة المتبقية .وتستمر متطلبات اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھـ( من
التذييل  -4ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 .15تنفذ جميع الشروط المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول مونتريال ،ما لم
يحدد غير ذلك.
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التذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان من قدرات استنفاد األوزون(
3.2
0.7
0.2
4.1

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف

الوصف

2015

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق
جيم ،المجموعة األولى )أطنان من قدرات استھالك
األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد
المرفق جيم ،المجموعة األولى )أطنان من قدرات
استھالك األوزون(

2017

2016

2018

2019

*2020

المجموع

3.69

3.69

3.69

3.69

3.69

2.67

3.08

2.67

2.05

1.32

0.41

0.10

170,000

0

0

175,000

0

55,000

400,000

11,900

0

0

12,250

0

3,850

28,000

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )يونيب(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة )دوالر أمريكي(

150,000

0

0

155,800

0

6,200

312,000

19,500

0

0

20,254

0

806

40,560

1-3

1-1

2-1
1-2
2-2
3-2
4-2

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيدو(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دوالر أمريكي(

غير متاح
غير متاح

مجموع التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(

320,000

0

0

330,800

0

61,200

712,000

2-3

مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(

31,400

0

0

32,504

0

4,656

68,560

3-3

مجموع التكاليف المتفق عليه )دوالر أمريكي(

351,400

0

0

363,304

0

65,856

780,560

1-1-4

مجموع الھيدروفلوروكربون 22-المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

2-1-4

الھيدروفلوروكربون 22-الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

3-1-4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروفلوروكربون) 22-باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

1-2-4

مجموع الھيدروفلوروكربون141-ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

2-2-4

الھيدروفلوروكربون141-ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

3-2-4
1-3-4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروفلوروكربون141-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مجموع الھيدروفلوروكربون142-ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

2-3-4

الھيدروفلوروكربون142-ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

3-3-4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروفلوروكربون142-ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
* المتبقى للخدمة حتى عام ) 2025باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

4
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0
0
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0
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0
0
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمـاع الثانى في السنـة المحددة في
.1
التذييـل  -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح
.1

سوف يتألف تقديم تقرير وخطط تنفيذ الشرائح لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير سردي ،تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية ،بشأن التقدم المحرز منذ السنة التي تسبق
التقرير السابق ،ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة ھذه المواد ،وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا،
وكيف تتصل ببعضھا البعض .وينبغي أن يتضمن التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون الناتجة
مباشرة عن تنفيذ األنشطة ،حسب المادة ،والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة
للبدائل ،للسماح لألمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات
الصلة بالمناخ .كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة
باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة ،وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد ،وأن
يوفر المعلومات األخرى ذات الصلة .وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات
مقارنة بخطة )خطط( تنفيذ الشرائح المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات ،مثل التأخيرات،
واستخدام المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في
الفقرة  7من ھذا االتفاق ،أو أي تغييرات أخرى .ويغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة
المحددة في الفقرة الفرعية ) 5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات
عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقرير للتحقق مستقل عن نتائج الخطة واستھالك المواد كما ھو مبين في الفقرة الفرعية )5ب( من
االتفاق .وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص
بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو
المحدد في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وصف خطي عن األنشطة التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلب الشريحة التالية،
مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة
بعين االعتبار؛ وتقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية .وينبغي أن يتضمن الوصف
أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز ،فضال عن أي تغييرات ممكنة من المتوقع أن
تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة الفرعية )5د(
من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن
يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير
السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل قاعدة
بيانات على اإلنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب شريحة ،كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير )انظر الفقرة الفرعية )1أ( أعاله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وخطة تنفيذ الشرائح وأي تغييرات في الخطة الشاملة،
وتغطي نفس الفترات الزمنية واألنشطة؛

)ھ(

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص معلومات الفقرات الفرعية من )1أ( إلى )1د( أعاله.
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة
.2
واحدة تنفذ بشكل متوازي ،ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشرائح:
)أ(

تقارير وخطط تنفيذ الشرائح المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق ،ستشير بشكل حصري إلى
األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

)ب(

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة
معينة ،فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال
التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقق المستقل.

سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
.1
يواصل المركز الوطني لألوزون ،العامل تحت توجيه اللجنة المشتركة بين اإلدارات بشأن قضايا األوزون
العمل خالل المرحلة الثانية كجھة اتصال لتنسيق وإدارة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وسيجرى االضطالع بھذا النشاط مدراء مشروعات من ذوى الخبرة يعملون تحت توجيه رئيس المركز الوطنى
لألوزون والذي يعمل أيضا كجھة اتصال مع بروتوكول مونتريال .وسيجرى العمل على مستوى عال من
المشاورات مع األطراف الفاعلة ومع وكاالت حكومية مختلفة وأطراف فاعلة خارجية ومع الجمھور العام.
سيجرى االضطالع بالتنفيذ تحت االشراف المتواصل للجنة المشتركة بين اإلدارات بشأن قضايا األوزون.
.2
وسيتضمن اشتراك الوكالة المنفذة الرئيسية طوال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالشراف
على المكون االستثمارى للمشروع .وسوف تعمل الوكالة المنفذة المتعاونة كوكالة منفذة داعمة لألنشطة غير
االستثمارية المرتبطة بدعم القدرة التشريعية والتقنية .وستستخدم ھذه الوكاالت اإلجراءات القائمة التى تحكم الشراء
واإلدارة المالية واإلبالغ والرصد للوكالة المنفذة ذات العالقة والتسھيالت الدولية للتمويل ،خاصة الصندوق المتعدد
األطراف .وسيدعم التنفيذ أيضا ھيئات إدارية وخدمية مختلفة في داخل الحكومة واالستشاريين الدوليين والوطنيين
وموردى المعدات والخدمات والشركات المستفيدة.
التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
.1

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:
)أ(

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة
بالبلد؛

) ب(

مساعدة البلد في إعـداد تقارير و خطط تنفيذ الشرائح على النحو المبيـن في
التذييل  -4ألف؛

)ج(

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبطة بھا
قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل  -4ألف؛

)د(

ضمان أن التجارب المكتسبة والتقدم المحرز ينعكس في التحديثات على الخطة الشاملة وفي خطط
تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل  -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ الشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد
في التذييل  -4ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية .ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة التي
تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة؛
6
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)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة؛

)ز(

تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تسمح بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة ،وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11من االتفاق ،يحدد ،بالتشاور مع البلد،
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص تخفيضات في مختلف بنود الميزانية وفي تمويل الوكالة
المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد تقوم على استعمال المؤشرات؛

)ل(

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

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان
.2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل  -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة )5ب( من االتفـاق والفقرة الفرعيـة )1ب( من التذييـل
 -4ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وتكون ھذه األنشطة محددة في الخطة
.1
الشاملة ،وتشمل على األقل ما يلي:
)أ(

تقديم المساعدة لوضع السياسة العامة عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة ،والرجوع إلى الوكالة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ،إلدراجھا في التقارير المجمعة على
النحو الوارد في التذييل  -4ألف.
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  180دوالرا أمريكيا عن ك ّل
.1
كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من
التذييل  -2ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل  -2ألف .وفي حالة وجود تطبيق
الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم
تنفيذھما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة ،فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة
القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال .وإذا لم يكن من الممكن تحديد قطاع ما ،أو إذا كانت كلتا المرحلتين تعالجان
نفس القطاع ،فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
-----
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